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ВСТУПНЕ СЛОВО 

 
З нагоди 665-ліття Винник 
та 75-річчя створення УПА 
присвячується всім синам 
і дочкам України, 
які віддали своє життя 
у боротьбі з московськими 
загарбниками. 

 
Винники — одне з найдавніших поселень біля Львова, ще у XXV тис. 

до н. е. людина вперше заселила околиці Винник. Місто розташоване на 

шляху, що споконвіку єднав два величні українські міста: Львів та Київ. 
Винники було засновано у другій половині XIII ст. королем Русі Левом 

Даниловичем. Спочатку місто мало назву Малий Винник. За часів 

Галицько-Волинської держави першим відомим власником Винник був 

Бертольд Штехер (перший німецький війт Львова за часів короля Лева 

Даниловича). За свою працю на благо міста він отримав у винагороду від 

короля Лева млин Сільський Кут, озера та два невеликі маєтки в Малих 

Винниках та Підберізцях. Матеус (Матвій) Штехер — син Бертольда — 
також був війтом Львова і володарем Винник на поч. XIV ст.  

Право на володіння Винниками, нащадкам Бертольда, згодом 

підтвердив польський король Казимир III своїм привілеєм від 22 серпня 
1352 р. Ця грамота містить першу письмову згадку про Винники. 

Винники — місто районного значення у Львівській області України. 
Підпорядковане Личаківському району м. Львова. Воно розкинулося на 

Головному Європейському вододілі, що ділить річкові системи Балтійсь-
кого та Чорного морів. В околицях міста знаходиться каскад озер та джерел. 

Винники знаходяться на схід за 6 км від Львова над річкою 

Марунькою і відокремлене від нього великим лісовим масивом. Населення 

близько 20 000 осіб.  
На заході місто межує зі Львовом, на півночі – з селами Лисиничі та 

Підбірці, на сході – з селами Підберізці та Чишки, на півдні – з селами 

Волиця й Чишки. Координати Винник 49° 48' 56" Пн.ш. і 24° 07' 47" Сх.д. 

Площа міста — 667  га. У Винниках 130 вулиць. Найдовша вулиця — Івана 
Франка (170 будинків), а найкоротша — Жупан (5 будинків). Най-
численніша за кількістю мешканців вулиця Кільцева — понад 3 500 осіб.  

Місто Винники має вигідне географічне положення, яке сприяє 
розвитку туризму та сфери послуг, багате на історико-археологічні, 

культурні та природні туристично-краєзнавчі ресурси. Винники мають 
добре транспортне сполучення. Через місто та околиці проходять 

автомобільні дороги Львів‒Тернопіль (Н-12) та Київ‒Чоп (М-06). Це 

транспортні артерії, якими здійснюються основні туристичні перевезення: 
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за маршрутами «Золота підкова», а також поїздки до Галича, Коломиї, 

Яремче, Ворохти, Косова тощо. Територіально Винники розміщені на межі 

Грядового Побужжя і Давидівського пасма. 
Винниківщина, як історико-етнографічна частина Поділля, почала 

формуватися в ХVІІ—ХVІІІ ст., коли у Винниках замість давнього 

дерев'яного збудовано кам'яний замок. У цей період, 17 травня 1666 р., 

польський король Ян II Казимир надав Винникам Магдебурзьке право.  
З Підтвердної грамоти короля: «... Вибори ж у цьому містечку у всі 

роки, скільки їх буде відпущено фундаторові цього містечка, а потім за його 

спадкоємців і власників, мають відбуватися на свято Івана Хрестителя, і на 

них мають вибирати одного бурмистра й чотирьох райців, яких має вибирати 

й затверджувати згаданий фундатор, а війта призначати й у всі роки в це 

свято так вільно має чинити фундатор». Влада міста могла самостійно 

провадити судові процеси і приймати рішення, окрім тих, які належали до 

юрисдикції короля. Двічі на рік (на Михайла та Зелені свята) у Винниках 

мали відбуватися великі ярмарки; утворилися купецьке братство і ремісничі 

цехи, проводились щотижневі торги. Крім цього, з метою розвитку міста 

мешканці отримали на 10 років звільнення від податків і мита. 
Останнім власником Винник був єпископ Самуель Ґловінський. 
1785 р. австрійський уряд поселив у Винниках 32 німецькі родини з 

Баварії, що дало початок заснуванню німецької колонії Вайнберґен і  
10 німецьких родин між Підберізцями і Винниками, утворивши колонію 

Унтерберґен. 1896 р. у Винниках створюється відділення «Просвіти», біля 

витоків якого стояли о. Григорій Гірняк та перший визначний педагог і 

освітній діяч з Винник Григорій Врецьона. 
1913 р. читальнею «Просвіта» було організоване відкриття першого 

скульптурного пам’ятника в Україні Т. Шевченку за проектом О. Луш-
пинського. Святкове відкриття постаменту відбулося 28 вересня 1913 р. 

5 червня 1922 р. відкрито перший на українських землях пам'ятник 

воїнам УГА (архітектори — Левко Лепкий і Павло Ковжун, скульптор — 
винниківчанин Василь Сидурко). 

З Винниками свою долю пов’язали видатні українці: Іван Липа, Юрій 

Липа, митрополит Іларіон (Іван Огієнко), Ірина Банах-Твердохліб, Микола 

Полєк, Микола Федюк, Володимир Левицький, Олександра Любич-
Парахоняк, Борис Возницький, Володимир Грабовецький, Мирон Кипріян 

та інші. 
Горбиста місцевість та дубово-грабові ліси, що її покривають, 

надають неповторного природного колориту околицям Винник, що свого 

часу дало привід назвати їх «Малою Швейцарією». 
Висловлюю щиру вдячність міському голові Винник Володимиру 

Квурту та Винниківській міській раді за фінансові витрати на друк цієї 

книги. 
Автор  
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РОЗДІЛ I. ВОЛОДАРІ ВИННИК  
 
I. 1. ПЕРШІ ВОЛОДАРІ ВИННИК — УКРАЇНЦІ І НІМЦІ 

Територія Винник була заселена значно раніше, ніж виникло місто під 

його сучасною назвою. Вперше людина освоїла його околиці (пам’ятка 

Львів–VII) ще в пізньому палеоліті. Протягом тисячоліть одні культури 

змінювались іншими: археологи виявили сліди перебування носіїв культури 

лінійно-стрічкової кераміки (ур. «Лазки», «Загуменки»), лендельської 

історичної спільноти (ур. «Торговиця»), культури лійчастого посуду  
(г. Жупан і г. Лисівка), пізньотрипільської (г. Жупан і г. Лисівка), шнурової 

кераміки (ур. «Лазки»), комарівської (с. Гончарі, с. Підберізці). Пам’ятки 

ранньозалізного віку зафіксовані в урочищах «Лазки», «Лісничівка», «Кут», 

«Підлужжя», «Загуменки», «Голянівка». У першій половині І тисячоліття  
н. е. тут з’являються поселення племен пшеворської (ур. «Торговиця»,  
с. Підберізці), черняхівської культур (ур. «Кут»).  

У княжі часи на місці сучасних Винник була фортеця із поселенням, 

яка оберігала шлях на Поділля. Згодом її функції перебрав укріплений двір, 

а пізніше замок XVI–XVIII ст. (територія теперішньої тютюнової фабрики).  
За переказами та легендами, Винники були засновані як селище 

виноградарів (винників). Клімат на той час був м'якшим ніж у наступні 

століття, тож не дивно що на південних і східних схилах росли 

виноградники. За свідченням історичних джерел, «давні руські князі» мали 

з них чимало вина. Назва Винники свідчить також про заняття 

виноробством. Писемні джерела подають відомості про значні насадження 

винограду, плантації якого простягались від схилів Замкової гори у Львові, 

вздовж теперішньої вулиці Личаківської і до Винник. Зауважимо, що між 

Львовом і Винниками аж до 1578 р. не існувало розмежування земель. 

Щорічно селище постачало до княжого двору 50—100 бочок вина і велику 

кількість кошиків винограду.  
 
Бертольд Штехер — перший відомий володар Винник. Винники 

перебували у власності родини Штехерів близько ста років. 1290/ 

1300 рр. — король Лев Данилович подарував війтові Бертольдові Штехеру 

млин «Сільський кут» зі ставом поблизу Львова, а також село Малі Винни-
ки з млином, ставом, корчмою, хутір Підберізці та місцевість «Підпреськ». 

До Львова Бертольда разом з німецькими ремісниками міг привести зі 

собою король Данило, коли перебував у Чехії 1282 р. Бертольд був перший 

львівський війт німецького права, який отримав маєтки під Львовом (млин 

Сільський Кут, селище Малі Винники і хутір Підберізці) за вірну службу 

від короля Лева Даниловича (1228—1301 рр.). Враховуючи детальні 

біографічні відомості про короля Лева, можна припустити, що ця подія 
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відбулася у 1290—1300 рр. Війт мав право судити міщан, а сам підлягав 

лише суду князя. Через кілька десятиріч після появи війта, посада якого 

була спадковою, сформувалася Рада — адміністративний орган міщан, що у 

своїй діяльності керувався німецьким Магдебурзьким правом. Німецька 

громада разом з українською, єврейською та вірменською була присутня у 

Львові з часу його заснування Данилом та Левом. Німецькі переселенці 

принесли до Львова традиції Магдебурзького права — де війт керував 

справами громади і представляв її перед королем.  
Бертольд Штехер був серед засновників костелу Марії Сніжної, 

одного з найдавніших храмів Львова.  
 
Матеус (Матвій) Штехер — син Бертольда, також був війтом Львова 

і володарем Винник на початку XIV ст. Ймовірно Матеус народився не 

пізніше 1300 р., тобто при житті короля Лева. Далекий нащадок  Матеуса — 
Петро Штехер (нім. Peter Stecher) був львівським бургомістром. Мав статус 

міського будівничого. До 1382 р. проживав у будинку на проти Латинського 

катедрального собору (відомо, що того року продав його Генрику з 

Теребовлі). 1388 р. придбав пекарню. Обирався міським радником у 1382—

1384 і 1388 рр. Протягом 1404—1407 рр. збудував міський водогін, 

провівши глиняними трубами воду з Погулянки. 1405 р. здійснив поїздку до 

Кракова, ймовірно у справах будівництва водогону (краківський водогін на 

той момент ще будувався). Керував будівництвом Латинського катед-
рального собору.  

Право на володіння Винниками, нащадкам Бертольда, згодом 

підтвердив польський король Казимир III своїм привілеєм від 22 серпня 

1352 р. Ця грамота містить першу письмову згадку про Винники.  
1352 р., серпня 22. — ПРИВІЛЕЙ ПОЛЬСЬКОГО КОРОЛЯ 

КАЗІМІРА III ЮРІЮ, РУПЕРТУ ТА МАРГАРИТІ - НАЩАДКАМ 

ЛЬВІВСЬКОГО ВІЙТА БЕРТОЛЬДА НА ВІЧНЕ ВОЛОДІННЯ 

МАЄТКАМИ ПІД МІСТОМ ЛЬВОВОМ — МЛИНОМ СІЛЬСЬКИЙ 

КУТ, СЕЛОМ МАЛІ ВИННИКИ І ХУТОРОМ ПІДБЕРІЗЦІ, НАДАНІ 

ЙОМУ В МИНУЛОМУ ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКИМ КНЯЗЕМ 

ЛЬВОМ ДАНИЛОВИЧЕМ  
В ім'я боже, амінь.  Оскільки в людській пам'яті затираються всі 

справи, якщо вони не закріплені урочистим оповіщенням документів і 

свідченням достовірних людей, ми, Казімір III, з ласки божої король 

Польщі, Краковії, Сандомирії, Ленчиці, Куявії, Померанії та Русі, доводимо 

до відома як сучасним, так і майбутнім поколінням, що у нашій та наших 

баронів присутності з'явились перед нами поважні мужі Юрій та Руперт, 

брати і рідні сини доброї пам'яті Матія, колись львівського війта разом з 

панею Маргаритою, їх рідною сестрою. Вони достатньо і вірогідно 

повідомили нашу величність, що їх вищеназваний батько купив за певну 

суму грошей млин Сільський Кут з рибним ставом, розташованим у 
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Львівському передмісті (а в цьому млині меляться або можуть молотися 

різні види зерна, крім одного проса), село, що зветься Малі Винники, з 

розміщеними у ньому млином, рибним ставом та шинком, разом з 

околицею, названою Підпреськ , що належить до цього села, з усіма їхніми 

пожитками, доходами, правами, володіннями, прибутками, чиншами, які 

відтепер там існують, з оброблюваними, необроблюваними, а також уперше 

викорчовуваними полянами, лісами, ожинниками, гаями, місцями для ловлі 

птахів і мисливства, водами та їх стоками, лугами, пасовищами, як також з 

усім, що до них належить у межах згаданого села Малі Винники і 

вищеназваної околиці, які там є і які можна собі уявити в майбутньому. І ці 

маєтки визначаються як даровані визначному мужеві Бертольду, 

колишньому львівському війтові, їхньому дідові великим володарем, 

блаженної пам'яті Львом, князем Русі, за його вірну службу. Вони водночас 

ласкаво просять нашу світлість, щоб ми зволили присвоїти їм і підтвердити 

за ними нашим королівським привілеєм всі названі вище маєтки. Ми ж, 

дійсно бажаючи зберегти права наших підданих, і передусім, жителів 

нашого міста Львова, віднині присвоюємо, наділяємо і даруємо вищезгадані 

маєтки вищеназваним Юрію, Руперту і Маргариті та їхнім нащадкам і 

нинішнім актом затверджуємо їх на вічні часи з правом спадкоємства мирно 

посідати, мати, держати, продавати, вільно відписувати, як це їм буде до 

вподоби. Крім того, ми, зваживши на вірні послуги, що їх вищеназвані 

Юрій, Руперт і Маргарита неодноразово виявляли нашій величності у 

слушний час, а також з уваги на їхні уклінні просьби, постановляємо 

ласкаво до них віднестись і їм щедро віддячитись відповідною відплатою. 

Так, з нашої особливої ласки названі вірні наші Юрій, Руперт і Маргарита 

та їх нащадки зможуть піднімати і будувати свої вищезаписані млини, 

кожний з трьома і скільки б їм потрібно було колесами. Хай вони вільно 

всіляким способом краще придумують, як для розвитку цих млинів 

використати річки або стоки вод з гір і долин через ліси та поля, через луки 

і мочари; хай володіють повним правом творити без усяких перешкод з 

боку панів будь-якого стану і становища та їх управителів. Свідченням цієї 

нашої грамоти велимо також, щоб ніхто з суддів вищеназваного 

Королівства Русі не міг судити кметів і мешканців вищеназваного села Малі 

Винники, крім дійсних дідичів, а дідичі за те мають служити завжди одним 

каменеметальником, коли в землі Руській буде оголошено загальний похід. 
Для засвідчення цієї справи ми веліли скласти даний документ і 

скріпити його прикладенням нашої королівської печатки. Завершено і дано 

у Львові пізно в середу на Благовіщення славної святої діви Марії, року 

божого 1352. Присутні були діяльні та здорові: славний наш канцлер 

Генріх, віслицький каштелян, генеральний намісник Герман, староста Русі 

Авраам, наш кухмістр Прандота і Микола Далявський.  
За Ігорем Тимцем (2015 р.): «З грамоти дізнаємось, що за отримані 

маєтності згадані брати та сестра мали під час загального походу «в 
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землі Руській» дати до війська одного каменеметальника. До дібр Винників 

входили річки, пасовища, гаї, ожинники, місця для ловлі птахів та 

мисливства; в селі був шинок, рибний став та млин на три колеса. До 

Винників належала і околиця Підпреськ. Цікаво, що ще на кадастрових 

картах 19 ст. в районі сучасної вул. Забава позначено топонім «Пріска 

гора». Припускаємо, що саме тут і розташовувався давній «Підпреськ». 
 
Юрій (Григорій) Штехер — син Матеуса, львівський міщанин і 

дідич, володар Винник (1352 р. — кінець XIV ст.). Ймовірно Юрій 

(Григорій)  народився у 1320-их рр., бо в 1352 р. мав би бути дорослим і 

зробити вже багато добрих справ і вчинків. 
1 листопада 1378 р. Владислав Опольський (намісник угорського 

короля в Галичині) підтвердив право на землі с. Малі Винники Юрію 

(Григорію) Штехеру. 
Отже, як виглядали Винники за Штехерів? За Романом Бучко: «На 

півночі стояв укріплений замок. З лівої сторони ріки жили кметі та 

мешканці, які обробляли свою землю, займалися бортництвом, ри-
бальством, дрібними ремеслами та випасом худоби. Можливо, були 

посередниками у продажі гончарних виробів з сусіднього села Гончарі, як 

ще недавно гаварецьку кераміку продавали візники з сусідніх сіл. Така 

спеціалізація була, напевно, і тоді взаємовигідною. Для транспортування 

потрібні були певні дороги суходолом і стара Звенигородська проходила 

через річку, можливо греблею, де був і млин і шинок, потім серпантином 
обходила замкову гору, теперішньою вулицею І. Франка і далі у Лисиничах 

злучалася з Глинянським трактом. Ще одна дорога розгалужувалася і 

заплавою Маруньки вела навпростець через узгір'я до Львова, — теперішня 

вул. Забава. Шинок, на який мали монополію Штехери, служив тоді радше 
як громадсько-культурний та інформативний центр. Вино, якого мешканці 
згодом поставляли по 50—100 бочок до Львова, зацікавлені могли спожити 
вдома, бо сама назва села свідчить, що засновники поселення з останньою 
назвою завезли з теплих країв виноградну лозу. Чи це були волохи, як 
вважав Шераневич в 12 ст, чи ті, якими володарював жупан набагато 
раніше, важко визначити.... Зрозуміло, що для зберігання вина потрібна 

була тара, бондарі не сиділи без роботи. Рибні ставки належали Штехерам, 

тому селяни могли ловити рибу поза ними. Схоже, що Штехери були 

добрими підприємцями і споруджували млини з трьома водяними колесами 

з дозволу короля, за що мусили в разі потреби посилати в похід одного 
каменеметальника». 

 
В кінці XIV ст. володаром Винник був син Юрія (Григорія) 

Штехера Петро з Винничок або Малих Винник (Петро Винницький). 
 
Ян Бернечі (Іван Бернечий)  — володар Винник на початку  

1400-их рр.  
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1410 р. — згадка про Винники в Актах городських і земських (том II, 
стор. 61). 

Коли позбулися Штехери Винник, невідомо, але вже у 1418 р. 
точиться суперечка між Васьком Мосенчичем (Мошенкою) та Іваном 
Бернечим за Винники. 2 січня 1418 р. Іван з Обихова (генеральний староста 
руський) вирішив суперечку за Винники  на користь Івана Бернечого.  

12 березня 1418 р. Іван (Ян) з Обихова дозволив вільно мешканцям 

Винник стинати дерево в лісах аж до Львова, а міщанам Львова аж до села 

Винник, поки не буде розмежування між Львовом і Винниками. 
Через два роки  Іван з Винник фігурує у документах кілька разів як 

свідок, і можна припустити, що це саме той Бернечий. Востаннє він 

зафіксований як свідок у 1436 р. у справі про розподіл спадку с.Зубри. 
На початку 1443 р. шляхетний Пашко-намісник у Винниках змушений 

був принести тілесну присягу проти Івана, Кузьми і Яреми такими словами: 

«Хай мені допомагає Бог і Святий Хрест, бо я сокири у названих людей  
не брав і не міг брати. Хай не буде вона взята для користі мого дому.  
У церкві – Св. Петра». 

За Романом Бучко: «Чиїм намісником був цей Пашко, якого позивали з 

приводу присвоєння сокири, невідомо. Можливо, саме Петра з Винник, бо 

роком пізніше уповноважений цього Петра – Никола Сушко позиває проти 

шляхетного Антона з Дмитровичів і Станіслава, корчмаря з цього ж села, які 

були підданими власника Дмитровичівських дібр Марцисія – солтиса з 

Сокільник. Ця справа затягнулася на рік і ще двічі слухалась, поки Петро з 

Малих Винник не пообіцяв солтису «дві марки мінус один фертон за 2 тижні, 

або віддасть трьох волів. А якби не віддав, то мусить платити періодично  
3 марки штрафу». Нащадки Сушка живуть тут досі. У 1447 р. проти цього 

Петра позивають почергово Іван, Семен та Нелепко з Глуховичів, 

представники львівського хорунжого Юрія Струмили, гербу Наленч, що на 

той час тримав в оренді село Гаї. Через 5 років Климек (Климентій) 

Струмило, напевно, син Юрія, пообіцяв 6 марок якомусь Хажевському за 

звільнення Петра з Винник. В разі невиконання угоди – дозволить возному 

арештувати Петра в Гаях і віддати 12 волів на відшкодування. У 1453 р. 

шляхетний Миколай, намісник пана Климентія з Гаїв, вимагає терміну проти 

дільничого Георгія з Винник для підданого корчмаря Степана, але відвів 

позов. Ким був цей Георгій – не зрозуміло, як і не відомо, ким був Пабіш, 

якому Петро (де Парва – так іноді його фіксують документи) у 1456 р. за 

борги віддає у володіння Винники, але правдоподібно, що цю угоду було 

скасовано, бо Петра з Малих Винник бачимо востаннє як свідка у 1466 р.». 
 
Грицько Кердейович (Ян Грицко Кердей, Грицько Кірдей, Грицько з 

Поморян, Грицько Кердеєвич; ? — після 25 листопада 1462 р.) — 
український галицький боярин, потім шляхтич, урядник Королівства 

Польського, староста холмський (1431—1439 рр.), подільський воєвода 

(1439—1462 рр.), теребовельський староста (1456 р.), староста красни-
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ставський, каштелян львівський, володар Винник 1443—1459 рр.  
(з перервами). Батько — Грицько Кердейович, або Кердеєвич чи Кердей 
(? — не раніше 1411 р.) — український галицький боярин, урядник, 

староста подільський. 
 
20 листопада 1443 р. за судовим позовом володарем Винник 

згадується Грицько Кердейович. 1448 р. і 1459 р. Грицько Кердейович 

фігурує у документах як володар Винник. 
Вперше у політичному житті 

згаданий у 1430 р. 
Отримав від короля згоду на викуп 

від Бартоша Бучацького заставленого 

Кам'янецького староства, але угоду не 

уклали. 
Володів Гусятином (початок XV ст.). 

Головні маєтки Грицька Кердейовича були 

в Поморянах, Винниках, Підбереззі, Мику-
линцях, Гусятині, Шпиколосах Золочівсь-
кого повіту, села Дуб, Козлів, Поленч. Ко-
ролем Яґайлом були надані села Зухоричі 

на Русі, Даловичі в Прошовіцькому повіті.  
Грицько Кердейович домагався вклю-

чення спірних Подільської та Холмської 
земель до складу Польського королівства. 

Сприяв поширенню римсько-католицької віри. Побудував костели в Білці 

Шляхецькій (біля Винник, 1454 р.), один з костелів у Львові, Вижнянах (з 

десятини у Підбереззі). Козлів у 1456 р. продав за 400 гривень Бучацькому. 
Польська шляхта намагалася долучити Поділля до Польщі. Як тільки 

помер Вітовт (1430 p.), польські пани негайно вислали своїх гінців до 

Кам'янця зі звісткою про його смерть, кам'янецькі поляки під проводом 

єпископа Павела, колишнього старости Грицька Кердейовича, що перейшов 

на польський бік, шляхтичів Бучацьких зв'язали та ув'язнили Вітовтового 

намісника Довґірда (який ще не знав про смерть сюзерена), захопили замки 

Кам'янця, Смотрича, Бакоти, Скали, Червоногорода. За Поділля тоді між 

Литвою та Польщею постійно точилася боротьба, яка мала відлуння і в 

українському суспільстві. Інтереси Литви відстоював князь Олександр Нос, 

Польщі — Грицько Кердейович, який не тільки приєднав до неї Поділля, а 

робив усе можливе для приєднання Холмщини. 
Входив до так званої «руської партії» в Кракові (як противага впливу 

на Русі Одровонжів Спровських). Ця партія у 1430 р. досягла проголошення 
Єдлінського привілею, який зрівнював їх у правах із поляками. Після смерті 

(1434 р.) Владислава II Яґайла вони поставили Софію Гольшанську 

реґентшею при малолітніх дітях (вона фактично правила Польщею). Партія 
мала намір опанувати трон не тільки в Кракові, а й у Вільному. 
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1431 р. брав участь у так званій «Луцькій війні» між Польським 

королівством і Великим князівством литовським. Влітку 1431 р. після 

успішних сутичок із загонами Свидриґайла, взяв замки Збаража, 
Володимира. Невдовзі, цього ж таки року, брав участь у поході 2 000 вояків 

на Крем'янець. 21 серпня в селі Тиване розбив війська руських князів 

Василя І Балабана. За ці заслуги 1431 р. польський король Владислав ІІ 

Яґайло призначив його холмським старостою. Управляти холмським 

староством почав 1433 р.; на 4 роки був призначений державцем 

(управителем), пізніше термін було продовжено. 1433 р. розбив загін 

Олександра Носа під Грубешівим (Холмщина). 
У 1440—1444 рр. часто перебував в оточенні короля, записаний 

свідком королівських привілеїв. 1440 р. воєвода подільський Грицько 
Кердейовичч супроводжував молодого польського короля Владислава III 
Варненчика під час його експедиції в Угорщину. Входив до найближчого 

оточення нового польського короля Казимира IV Ягеллончика. 1459 р. відбув 

посольство до Молдавії з Яном Анджеєм Бучацьким (результати невідомі, 

було призначене для убезпечення Корони від південно-східних сусідів). 
Фігурував в чисельних майнових судових позовах (востаннє  

13 червня 1462 р.). 
Двічі був одружений. Перша дружина — Зофія Заремба, донька 

сєрадзького каштеляна Заремби, молодша на 25 років. Друга дружина — 
Ядвіґа з Бережан та Божикова (вдова теребовельського старости Яна 

Бучацького)  — володарка Лапшина, Лісників. Сини від двох шлюбів Ян та 

Зиґмунт (Сиґізмунд; староста красноставський (1466—1476 рр.) і тере-
бовлянський (у 1462—1471 рр. — спільно з братом

 
Яном, також сам у 

1479—1498 рр.). 
Мав трьох братів — Івана, Дмитра і Сиґізмунда з Хотіня і 

Войнилова (львівський хорунжий). 
Похований у Домініканському костелі у Львові (разом з дружиною). 
 
У середині 1400-их років (з перервами) Винниками володів 

Григорій (Юрій) Струмило Ігнат.  
Григорій Юрій Струмило гербу Наленч  (? — після 1471 р.) — 

український галицький шляхтич, урядник Королівства Польського, львів-
ський хорунжий, засновник м. Кам'янка-Струмилова (тепер — Кам'янка-
Бузька), володар Винник 1453—1454 рр.   

1448—1453 рр. — судові процеси, які тривали за майно Винник і 

Млинівців між Миколою Тивуном із Млинівців і Григорієм Юрієм 

Струмилою з Винник. 
Польський геральдик та генеалог Адам Бонецький стверджував, що 

Струмили гербу Домброва підписувались з Дмосина у Вишгородській 

землі, а їх гілкою були Кішки. Також він припускав, що львівський 

каштелян Юрій Струмило міг бути сином Юрія (Юшка) Струмила, 

найвищого ложничого, чи підкоморія ВКЛ. Можливо, це він — дідич 
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Димошина, що 23 серпня 1442 р. отримав від короля Владислава ІІІ запис 

200 гривень на тоді ще селі Золочеві з околицями (полями, луками, лісами). 

Мав посаду tenutarius (лат.) в Кам'янці-Струмиловій. 
15 травня 1456 р. у Львові суддя 

земський подільський Зиґмунт з Ново-
сідлищ підписав документ, яким львів-
ський хорунжий Ю. Струмило з Димо-
шина записав монахам-франціс-канцям у 

Львові своє село Чишки зі солтиством та 

монастирем. 
Як «протектор» городян Львова 

брав участь в залагодженні конфліктної 

ситуації в місті (конфлікт зі старостою 

Анджеєм Одровонжом). У квітні 1460 р. 

для її вирішення король Казимир IV 

приїхав до Львова. Король, що вислухав 

обидві сторони, сприяв вирішенню 

ситуації на користь міщан, затвердив 

давні права городян. 
19 квітня 1460 р. король Казимир 

IV відіслав справу львівського бургомістра, радних і громадян зі 

Струмилою про межі Львова з селом Винники. 
17 серпня 1461 р. як львівський підкоморій розмежовував території 

сіл Острів та Лучани. 
В «Актах гродських і земських» є запис, що в липні 1464 р. Юрій 

Струмило та Анджей Одровонж були призначені комісарами для 

розмежування землеволодінь між селами Гонятичі, Кагуїв, Черкаси. 
13 грудня 1464 р. Юрій Струмило очолив cтворену «конфедерацію 

міста Львова» проти старости А. Одровонжа, який тоді перебував на сеймі в 

Пйотркуві, через дії старости проти міщан. Її підписали 43 шляхтичі. 
1471 р. Юрій Струмило, як власник Кам'янки-Струмилової, збудував 

замок з каплицею Успіння Пресвятої Діви Марії, заснував римсько-
католицьку парафію та був фундатором парафіяльного храму Святого Духа, 

збудованого за міською брамою на Глинянському передмісті. Він домігся 

для міста Магдебурзького права. 
1471 р. (цілий рік) через львівського возного Якуба, представник 

Івана Одновського (Гербурта) Ігнат з Руденців домагається штрафу від 

Струмила за відмову дати інтромісію (введення у володіння) на Винники. 

Але тивун Струмила Тишко і возний Страх 6 разів під різними приводами 

відтягують справу з постійним аргументом: «Я не можу дати інтромісію на 

маєтки мого пана без його дозволу». Не відомо, чи отримав Винники 

Одновський, на той час напевно також вже католик, чи ні. 
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Наступна дата 1476 р. засвідчує, що Винникам серед інших сіл 

призначено покарання за відмову платити надимне. Схоже, що Іван 

Одновський Винник не отримав. 
Донька Олена (Гелена) стала дружиною Сигізмунда Кердея, сина 

Грицька Кердейовича. 
 
I. 2. РІД ЛАГОДОВСЬКИХ 

Відомим за писемними джерелами володарем Винник був рід 

Лагодовських. Лагодовські володіли Винниками понад сто років (бл. 

1515—1631 рр.), але основним місцем проживання цей населений пункт 

міг бути для них лише у кінці XVI ст. на початку XVII ст. 
Рід Лагодовських походив від славного 

роду Корчак, який бере свій початок 

від  короля Данила Галицького. Федір 

Любартович (бл. 1351—1431 рр.) — Великий 

князь Волинський, син князя Любарта-
Дмитра, надав землі навколо сучасного  
с. Лагодів славному і заможному лицареві 

Лагодовському, «пану на Лагодові». За це 

славний Лагодовський був зобов'язаний з 

дружиною надавати князеві Федору 

Любартовичу допомогу обороняти княжі села 

і міста, будувати замки, лагодити дороги, 

давати підводи та платити податки. 
Дениско Лагодовський (перший 

відомий шляхтич з роду Лагодовських) — 
український  шляхтич. У документах, де мова йде про Дениска, його 

називають «з Погорілець», або «з Підгайців». За даними польського 

генеалога Адама Бонецького, Діонісій з Підгайців, записаний у 1397 р. 

свідком однієї з грамот, писаної в Глинянах, мав 4 синів: Івашка, Юрія, 

Дмитра і Каленика (Фелікса Каленика), які почали звично підписуватись як 

Лагодовські і дві дочки: Анну і Настасю з Підгаєць. Серед дітей Дениска 

відомо про:  
Дмитро Лагодовський (старший син Дениска; ? — 1470 р.) — 

український полководець і політик. Був володарем Погорілець, Сухоріччя, 

Седлиськ, Воскремінців (пол. Woskrzemincze). Останнє село у 1440 р. продав 

за 200 гривень Пйотру Одровонжу зі Спрови, натомість купив у 1453 р. 

частину села Станимир. 
1440 р. «відприсяжився», що в цілому не винен та не перешкоджав 

передачі Кременецького замку Короні. 
1464 р. підтримує конфедерацію проти Одровонжів, які почали 

експансію навколо львівських земель через владні структури. Відома 

історикам записка львівського гродського суду з 1466 р. Так, у протоколі 

від 12 вересня 1466 р. сказано, що Дмитро Лагодовський, котрий брав 
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участь як свідок у справах про Вовчухи і Цеперів, розпочав справу проти 

Яна Нарайовського, звинувачуючи його у тому, що він примусив свою 

служницю-русинку прийняти католицтво (у документах щодо шляхти, яка 

зберегла свою руську (українську) ідентичність використовувалося 

визначення Rutheni). 
Дмитро  Лагодовський після смерті залишивши дружину Анну 

(дідичка частини Сідлиськ, Дворища, Під'яркова, Смерекова) з Селиськ, 

дочку Марусю (Марухну) (дружина Василя Свистельницького) та сина 

Ванька, який примножив спадок батька. 
Брати Дмитра  Лагодовського: 
* Івашко з Вишнева та Виняр; 
* Юрій з Підгайців, правдоподібно, не мав нащадків; 
* Каленик (Фелікс Каленик) з Підгаєць, Залуки, Погорільців. 
За Михайлом Грушевським: «Наприкінці XVI ст. в Україні залиши-

лося вже мало не спольщеної української шляхти. Найбільше було такої 

шляхти в Галичині, але це була лише дрібна шляхта, бо більш-менш 

заможна була спольщена. Шлюби з поляками, з католиками викликали 

переходи на католицтво. Із старих тубільних родів тільки магнати 

Лагодовські зберегли українську національність в середині XVI ст. і довели 

її опікою над православним Унівським манастирем».  
У XVI ст. не лише магнатів — навіть заможнішої української шляхти 

було дуже мало.  
Ванько Лагодовський — син Дмитра  Лагодовського, український 

галицький шляхтич, львівський гродський суддя (1498—1503 рр.), буський 

войський (за К. Несецьким ще у 1537
 
р.), володар Винник. Придбав 

Мірашів (1475 р.), частину Станимира (1479 р.), частину Боршева (1494 р.) 
за 300 гривень. Дружина — Анна, з нею у 1494 р. продали село Ясенів 
шляхтичу Пйотру Олеському за 300 гривень. Згодом, успадкувавши від 

овдовілої сестри маєтки Свистельницьких (1498 р.). 1515 р. володів  
30 селами (Винниками, Підберізціями, Підбірцями, Кам’янополем, Пого-
рільцями, Станимиром та ін. Остання згадка про Ванька Лагодовського 

датується 1537 р. 
За Романом Бучко: «Геральдики наводять ще два покоління – Іваська 

Ваньковича, якого оскаржує львівський канонік Понятовський за різні 

утиски та несплату десятини і проклинає з конфіскацією дібр аж до 

знесення прокляття у 1539 р., хоча раніше він оправдався від закиду про 

грабунок Винник та Підберізців. Його батько придбав ці села у Струмили, 

але вдова Єлизавета Струмилова мала якісь претензії. Інших відомостей про 

Іваська нема. Не відомо також нічого про його дружину. Теоретично 

Івасько і Ванько могли б бути однією особою, бо лише одна дитина у сім’ї 

на цей час була рідкістю. Дружина Ванька – Анна, про її походження  

інформація відсутня. Друге покоління у вже згаданих геральдиків, яке 

пропустили Вл. Лозінський, а за ним і Михайло Влох,  — четверо дітей 
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Іваська Ваньковича, серед них Олександр Ванько Лагодовський успадкував 

серед інших сіл Винники». 
Івасько (Івашко) Ванькович Лагодовський зі Станимира, син 

Ванька — український галицький шляхтич, володар Винник. Був 

звинувачений, але у 1530 р. зміг довести безпідставність закиду щодо 

привласнення скарбу та маєтків Винники та Підберізці. Після смерті 

каштелянової львівської Стумилової мав процеси, за якими на нього подали 

позови щодо вчинення насильств та невиплати десятини. Львівський 

канонік Понятовський відлучив його від церкви. Конфіскували йому 

маєтки, які повернули після зняття відлучення у 1539 р. 
Відомо, що у нього були сини Захарій та Олександр. 
Захарій Ванько — чоловік Богдани Василівної Семашко, яка після 

смерті знову вийшла заміж (всього — 5 разів). ». За даними польського 

генеалога Каспера Несецького – її батько Василь (пом. 1561) — луцький 

замковий суддя. 
Лагодовський  Олександр Ванько (1525 р. — 27 січня 1574 р.) — 

український галицький шляхтич, володар Винник  у 1560-их — поч.  
1570-их рр., ктитором Унівського монастиря з 1549 р. по 1574 р. Він був 

львівським поборцем (1564 р.). Судився з Кухарським (1552 р.), львів-
ськими райцями за повернення підданого (1559 р.) і за повернення Винник 

(1569 р.), а також з Станіславом Кам'янецьким за спадок єдиного брата 

Захарія (за села Погорільці, Станимир, Підгайці, Туркотин, Дворища і 

Залуку). Усі ці села переписала на себе дружина Захарія — Богданна 

Сємашко, він був у неї третім чоловіком, а Кам'янецький за чергою — 
п'ятий. Видається, що Олександрові вдалося повернути цей родинний 
спадок, бо він передає його одному із трьох своїх синів — Андрієві. 

1549 р. Унівський монастир був зруйнований під час татарських 

набігів. Якби не лицар Олександр Ванько Лагодовський, на цьому б історія 

монастиря закінчилася. 
В описах І. Буцманюка («Унів і його монастирі», Жовква, 1904 р.,  

с. 17) зазначено: «Був це лицар побожний, щедрий для церков і монастирів, 

а для убогих старців, сиріт і калік милосердний. У важких, лютих боях за 

віру святу і Русь-Україну вік його минався... Та ось занедужав він на ноги, і 

хоч все робив, щоб одужати, але не ставало йому краще. Слуги переносили 

його з місця на місце. Втрачаючи надію, лицар став наполегливо молитися і 

від втоми заснув. У сні йому об'явилася Матір Божа, яка промовила: «Їдь 

звідси на схід сонця і там знайдеш в глибокому ярі криницю, а коли водою з 

тої криниці обмиєш ноги, то оздоровишся». 
Сон збувся. Лагодовський натрапив на руїни монастиря в Уневі. 

знайшов джерело, обмився в ньому і одужав (джерело діє і понині, воно 

обкладене камінням і прикрашене зображенням Богоматері). За народним 

переказом на згарищі він побачив ікону Божої Матері, що чудом вціліла. 

«...Межи згарищами – блеск ясний, несьогосвітній. Усі припали до того 

місця, стали відгребувати згарища і попіл – і очам їх вказується ясна і 
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неушкоджена чудотворна ікона. Надія і сила вступила в серце лицаря 

побожного». З вдячності своїй Цілительці Лагодовський збудував муровану 

церкву Успення Пресвятої Богородиці. Це – унікальна пам’ятка архітектури 

перехідного періоду від пізньої готики до ренесансу, збережена до сьогодні. 

До неї було перенесено ікону і поміщено за престолом над цілющим 

джерелом. 
15 червня 1569 р. польський король Сигізмунд Август видав мандат 

про повернення О. Лагодовському незаконно відібраного маєтку  —  
с. Винники з прилеглими пасікою і ставком. 

Помер 1574 р. Його дружина Барбара з Сенна споруджує для його 

останків в Унівському монастирі надгробок. До наших днів зберігся цей 

красивий мармуровий надгробок князя, який виконаний у стилі Ренесанс. 

Лагодовський зображений у лицарських обладунках. Правою рукою він 

підпер голову, наче дрімає, ноги схрестив одна на одній. Обрамування 

нагробника витримане в суворості іонічного стилю й тільки хвилясті 

волюти причілка вносять деякий бароковий неспокій у цілість цієї 

ренесансової композиції. Можливо, що як обрамування київського 

нагробника (над тлінними останками князя Костянтина Острозького в 

Успенському соборі Києво-Печерської лаври, який був встановлений  
7 серпня 1579  р., а зруйнований у 1941 р.), так і завершення причілка в 

Уневі — пізнішого походження. 
За Романом Бучко: «Поміж військових атрибутів бачимо герб, що 

складається з двох основних гербів — меч і прялка (Корчак і Шалава). Тому 

можна припустити, що мама Олександра, тобто дружина Іваська (можливо, 

Ванька) належала до родів, що мали герб Шалава, також руський герб, але 

менш розповсюджений ніж Корчак... Аналізуючи зміст гербу Олександра 

Ванька Лагодовського (вміщена «прялка»), можна припустити, що він був із 
роду Галків або Свіржських, а Варвара з Сієнни (Підляшшя), гербу Дембно. 
Дружина Олександра на цей час ще була православною».  

Надгробок Лагодовського – один із кращих зразків західноукраїнської 

скульптури епохи Ренесансу (подібним був надгробок Катерини Рамултової 

у Дрогобичі). З 1574 р. до 1950 р. надгробок знаходився у монастирській 

церкві. Зараз його оригінал зберігається в Олеському замку. 
Томіла, сестра Олександра, вийшла заміж за Семена Тура (1570 р.), а 

друга сестра — Раїна за Антона Єловинського, суддю земського з 

Крем'янця (1583 р.). 
Олександр Ванько Лагодовський і Барбара з Сенна мали троьх синів: 

Андрія, Івана (Яна) і Кліана.  
Андрій Лагодовський  (син Олександра Ванька Лагодовського; ? —

1614 р.) — український  галицький шляхтич, був львівським поборцею 

(1606 р.) і земським писарем (1612 р.), володар Винник.  
Андрій Лагодовський та його дружина Софія (Zofja z Przezwodow 

Psasecka) продали за 33 000 флоринів (злотих) львівському католицькому 

архієпископу Яну Замойському гербу Ґжимала села Підгайчики, Погорільці, 
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Станимир, Туркотин, Дворища і Залуку. Акт купівлі-продажу уклали у 

Львові 9 січня 1609 р. Помер бездітний. Дружина Софія померла 1630 р.
 

Кліан  Лагодовський  (син Олександра Ванька Лагодовського) ще 

жив у 1597 р. (інших фактів про нього не виявлено). 
Іван (Ян) Лагодовський (син Олександра Ванька Лагодовського; ? 

—1622 р.) — український  галицький шляхтич, урядник Речі Посполитої, 
католик, володар Винник у кін. XVI ст. — поч. XVII ст., волинський 

каштелян (1617—1622 рр.). За К. Несецьким, мав ім'я Єронім. Був 
депутатом на трибунал (1598 р.), послом на Волинському сеймі (1607 р.). 

Вальний сейм 1607 р. призначив його комісаром для люстрації 
королівських маєтків, також для «заспокоєння» учасників рокошу 

Зебжидовського. 
Збереглися документи від 1601 р. про оскарження Іваном (Яном) 

Лагодовським якогось Юрія Цибульського з Винник за присвоєння 

шляхетства. Та молдавський господар підтвердив це шляхетство, бо 

Грицько Цибульський, батько Юрія, у свій час у нього служив. На відміну 

від своїх польських однофамільців — ці Цибульські були руського роду і 

залишили цікаві подробиці про спорядження тодішнього лицаря у писаному 

кирилицею заповіті. Виходить, що у Винниках вони мали свою оселю  
1613 р. під час перебування на засіданнях Коронного трибуналу в 

Любліні Іван (Ян) мав змогу вперше ознайомитися з діяльністю місцевих 

Кармелітів Босих. Тоді ж він запропонував монахам заснувати монастир у 

Львові. Є згадка про напад Івана на сусіднє село Чишки: «Ян Лагодовський 

з Винників: у 1592 р. він набрав собі з лісу, який належав монахам, 

деревини на 15 000 гривень,  а у 1603 р. вивіз звідти ж 5 000  возів 

деревини». 
Його «рукодайним» (служив у нього за особистою домовленістю) був 

угорець Надь Януш, який служив у с. Затурці. 
Cкільки разів був одружений — невідомо. Владсилав Лозинський 

вказував, що його першою дружиною була вдова кам'янецького каштеляна 

Анджея Потоцького Зофія з П'ясецьких. Адам Бонецький вважав дане 

твердження помилковим, оскільки вона більше заміж не виходила. За 

іншими даними, першою дружиною була Єва Матвіївна Єло-Малинська. 

Другою — княжна Ізабела Олександра Вишневецька (пом. після 1612 р.), з 

якою одружився у 1605 р. Вона була розлучена з луцьким старостою князем 

Юрієм Чарторийським. Ізабела Олександра була дочкою Андрія Івановича 

Вишневецького (пом. 1584 р.) — старости любецького, луцького та 

лоївського (1580—1584 рр.), каштеляна волинського (1568—1572 рр.), 

воєводи брацлавського (1572—1576 рр.) і волинського (1576—1584 рр.). 
За Романом Бучко: «Ще одна розбіжність між генеалогічним деревом 

Лагодовських, що її наводить М. Влох, опираючись на твердження 

Лозинського та інших геральдиків, має відношення до дружини Яна 

Лагодовського. Перші вважали її Софією П'ясецькою, а другі вважали, що 

вона була дружиною Єлизарія (брат Яна), яка померла бездітною у 1630 р. 
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Її тітка, також Софія П'ясецька, після смерті свого чоловіка Потоцького 

вдруге заміж не виходила. Можливо, що у Яна могла бути ще перша 

дружина, від якої він мав свого старшого сина – Станіслава, що став 

жертвою братовбивства. П'ятьох дітей він мав з княгинею Олександрою 

Вишневецькою». 
У Винниках Іван (Ян) бував рідко, основна його діяльність пов’язана з 

Волинню. На Волині він купує у Гулевича села Затурці і Жельвів (1607 р.), 

у Сангушка – села Зимне і Горячів (1612 р.), також він судиться з 

Дрогойовським (1610 р.) і з кн. Пузинами (1614 р.), повертає борг 

львівських домініканів (1617 р.), стає куратором К. Клуса (1621 р.). У  
с. Затурцях збудував дерев’яний костел (1620 р.) і створив тут авгус-
тинський монастир. 

Діти: Станіслав (ротмістр), Олександр (навчався в Антверпені; його 

не згадує К. Несецький), Марко, Микола, Андрій, Юрій і Анна. 
Після смерті Івана (Яна), між братами починаються суперечки за 

поділ залишеного покійним батьком майна.  
Станіслав  Лагодовський (син Івана (Яна) Лагодовського; ? —  

1626 р., м. Львів) — український  галицький шляхтич, королівський ротмістр, 

володар Винник у 1620-их рр. Судився у 1618 р., з Заславськими у 1623 р., з 

Прибоєвськими у 1625 р. 1626 р. робить напад на Винники, де мешкали його 

молодші брати. У відповідь два брати, Олександр та Марко, напали на нього 

у Львові і жорстоко замордували цього ж  року. За цей вчинок Олександр та 

Марко були засуджені у 1629 р., правда ненадовго. Його вдова Гальшка 

Хриніцька стала дружиною воєводича мінського Павла Паца. 
Генеалог А. Бонецький припускав, що Станіслав був сином іншої 

матері. 
Олександр Лагодовський (пом. 1631 р.) і Марко Лагодовський 

(загинув на війні у 1636 р.) — володарі Винник у 1620-их рр. Були 

засуджені 1629 р. за вбивство свого брата Станіслава Лагодовського, який у 
1626 р. зробив розбій на їхнє помешкання у Винниках.  

Юрій Лагодовський — каштелян волинський. Разом з братами, був 

банітований, але вже наступного року (1627 р.) навчається у єзуїтській 

школі. Генеалог А. Бонецький вважає, що 1631 р. він вже помер, а 

краєзнавець М. Влох, наводячи заповіт Андрія, знаходить у ньому згадку і 

про Юрія. З цього джерела відомо, що у 1653 р. Юрій ще жив. 
Не дуже відрізнявся від братів і Андрій Лагодовський. 
Андрій Лагодовський (помер 1653 р., або 1654 р.) — український 

галицький шляхтич, староста бібрецький (1649 р.), дерпіський підкоморій 

(1654 р.), володар Винник, військовий діяч. 
Свою молодість провів у воєнних походах. Служив в іспанській армії 

Філіпа II, воював у Швейцарських Альпах, був у Бельгії. Там у м. Лювен 

написав латинською мовою гучний панегірик (похвальну промову) на честь 

Зигмунда III, надрукувавши його у 1620 р. Повернувшись на батьківщину, 
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продовжує боротися, але вже з родиною, сусідами, монахами, міщанами, 

селянами та й з усіма з ким мав тільки якісь стосунки. 
Як пише Р. Бучко: «Андрій у Львові чинить бешкет з приводу 

визволення з ясиру хлопчика (1624 р.) і нападає на село Якторів, поблизу 

Унева, який вважав своєю спадщиною (1627 р.). Під час нападу він вбив 

селянина, а худобу забрав до Винник. Не один раз він разом з другим 

чоловіком своєї сестри – Боратинським нападав на Унівський монастир, де 

спочивали вічним сном його предки. Робив він напад на корчму у 

Млинівцях. Князь Пронський звинувачує його за гроші (5 000 злотих), що 

Андрій узяв на вербування війська проти шведів і не повернув.  
А Куропатинський оскаржує його за викрадення грошового зобов'язання на 

3 000 злотих. У 1629 р. він ледь врятувався від екзекуції, бо вже мав 

інфамію і беніцію, як і його брати, та добивається відкладення кари, щоб 

продати маєтки – Винники, Підберізці, Млинівці, Завадів і Бартошівку 

хорунжому Вацлаву Замойському, гербу Єліта. 
Сам він купує село Краківець і там також бешкетує (1631 р.). У 1647 р. 

король Владислав IV затверджує село Княже на користь Андрія і Анни 

Лагодовських, але вони продають його у 1649 р. Чермінським.  
Петрушевич пише, що після відходу козаків Хмельницького Андрій 

наказує осліпити священика села Краківець та відрубати йому голову, а 

кількох селян повісити. Така жорстока кара спіткала цих людей за їхню 

прихильність до козаків. Він також наказав розібрати церкву. У 1650 р. 
Андрій мав суперечку з майбутнім польським королем Яном Собєським за 

село Порубне. Та останній прогнав його». 
У 1650-их рр. володів «Бібрською державою» (Бібрка із селами Лани, 

Ланки, П'ятничани і Серники). 
1631 р. Андрій Лагодовський за борги продав Винники, Підберізці, 

Млинівці, Завадів і Бартошів львівському каштеляну Вацлаву Замой-
ському, гербу Єліта. Сам перебирається у Краківець біля Яворова.  

Дружина — Анна Даровська (вийшла заміж 1637 р.). Діти (правдо-
подібно, за даними А. Бонецького, останні Лагодовські, про яких були 

згадки в актах): 
* Казимир — дідич Порудна і Поруденка (Перемиський повіт, тепер 

Яворівський район); 
* Тереза, її чоловік — таборівський староста Пйотр Яніцький; 
* Іванна — дружина Пйотра Снопковського, заставна посесорка Кривого 

(Сяніцький повіт). 
За Романом Бучко: «У заповіті 1653 року Андрій пише: «А моєму 

сину Казимиру дати таку освіту, яку почав за життя мого. Після курсу 

риторики післати в Інгольштат або Грац, потім знову риторику і на службу 

до короля, потім на військову службу на три роки. На закордонну освіту – 
100 зл, у короля — 300 зл, а у війську не більше – 100 зл. Спорядити почет з 

6 расових коней, добрий впоряд і три пари одягу. А якщо не захоче вчитися, 
то не витрачати на нього грошей, а віддати на службу в чужий край, аби 
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пізнав нужду, або зробити так, як вирішать опікуни — кн. Михайло 
Чорторийський, Ян Замойський і кн. Пражмовський і брат Юрій 
Лагодовський, а щодо дочки, То бажаю, щоб навчилась читати і писати, а 

також грати на лютні, а коли їй сповниться 12, віддати її на двір королеві, а 

її вчительці пані Мотидловській виплачувати платню... Моє майно на 
Інфлянтах Дільфарт і Кульчинта всі мої землі і села, щодо них належать, 
хай успадкує син Казимир, або діти поділяться». 

Анна Лагодовська була така ж, як її брати, часто вживала насильство 

та сваволю. Була, мабуть, приваблива, бо тричі виходила заміж. Її першим 

чоловіком був – Микола Малинський, другим – Кіліян Боратинський, а 

третім – Станіслав Бжоска (Бжуска) — нурський підкоморій (чи каштелян). 
12 вересня 2013 р. сесія Винниківської міської ради присвоїла назву 

вулиці в честь видатного українського шляхетського роду Лагодовських. 
 
I. 3. УКРАЇНСЬКИЙ ШЛЯХЕТСЬКИЙ РІД ЗАМОЙСЬКИХ 

Історична довідка (за Святославом Семенюком «Український 

путівник по Польщі», 2007 р.): 
«Найвідомішим серед Замойських був — Ян Замойський — канцлер 

Речі Посполитої і великий гетьман коронний. Він народився у 1542 р. у селі 

Скоківка (тепер Польща), яке пізніше перетворилося у місто Замостя і стало 

колискою роду Замойських. Скоківка відома з 1450 р., а у 1517 р. село 

викупив у Островських Михайло Замойський. Саме тут, у 1542 р. народився 

майбутній канцлер Речі 

Посполитої. Його хрестили 

у місцевій церкві Возне-
сіння Господнього як Івана. 

До 1580 р., ця сільська 

церква була єдиною куль-
товою спорудою в усій 

місцевості, тому що руська 

шляхта цього тоді суцільно 

руського регіону масово 

переходила в аріанство, 

повиганявши всіх ксьондзів 

і позакривавши всі костели в 

окрузі. Цей період був 

унікальним на Люблінщині, 

коли там не залишилося 

жодного костелу. 
Це дуже непокоїло католицький клір як Польщі так і Риму, і коли Ян-

Іван Замойський поїхав у молодості на навчання до Риму, було зроблено 

все, щоб переконати його у перевагах західної цивілізації та католицтва, а 

потім, як це не одноразово було з йому подібними, йому допомогли зробити 

карколомну кар’єру в Речі Посполитій. Достеменно невідомо, що зробило з 
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Яна затятого католика: чи ідейні переконання чи поклик душі, чи те, що він 

невдовзі вже володів 12 містами і 612 селами, тим часом як у його батька на 

момент його народження було тільки чотири села. За усі ці милості від 

польських королів, безумовно потрібно було платити, і Замойський взяв на 

себе важку місію захисту католицтва на Люблінщині. Однак до фанатизму 

він не доходив і українофобом, як це намагаються змалювати деякі 

історики, ніколи не був. 
Як і всі українські магнати, що перейшли в католицтво, він боявся 

Божої кари за свій вчинок, і все життя возив з собою стародавню руську 

ікону, намальовану на дошці яку називали «Чорна Мадонна з Дитятком у 

срібній сукні». Ця ікона була сімейною реліквією роду Замойських, що 

оберігала від нещасть не одне покоління цього роду. Попри перехід у 

католицтво, Ян Замойський так і залишився русином з архаїчними 

українськими звичаями: усе життя він голив чуб, носив оселедець та типове 

українське вбрання, як свідчить за деякими даними його портрет в Уффіці, 

у Флоренції. В заповіті Іван (Ян) наказав повісити її біля свого саркофага у 

кафедральному костелі Замостя (пізніше її заховали за образ Матері Божої 

роботи Бухбіндера)». 
Про Вацлава Яна Замойського і його предків відомостей небагато. 

Батько і дідо Вацлава називалися Іванами. Прадідо — Maцєз Замойський 

(друга половина ХV ст.) — ротмістер королівський (1471 р.); мав старшого 

брата Флоріана (II пол. XV ст. — 1510 р.), який був війтом Красного  
(тепер — Люблінське воєводство). Прабабця — Беата з Obrowców; пра-
прадідо — Фома (Томаш) з Лазіна (помер бл. 1473 р.), родоначальник роду 

Замойських. Фома (Томаш) з Лазіна (друга половина ХV ст.) — перший 

представник роду, що приїхав у Белзьке воєводство (власник Старого 

Замостя і Верби). 
Вацлав Ян Замойський (? — 1650 р.) — представник українсько-

польського шляхетського роду гербу Єліта, державний діяч Речі 

Посполитої, посол сеймів Речі Посполитої, холмський хорунжий (1633 р.), 
каштелян львівський (1633—1650 рр.), володар Винник 1631— 1650 рр. 

Син Яна (Івана) Замойського — дідича Пясків та його дружини з 

Ґошковських. 
1637 р. одружився з Софією з Бубіна Пшончанці (Zofia z Babina 

Pszonczanka). Відомо, шо у нього було троє дітей: Анна (дружина 

галицького каштеляна Александера Цетнера), Стефан (помер 1682 р.), 

Флоріан (1611—1638 рр.). 
1637 р. король Владислав IV надає Вацлаву Замойському сусіднє село 

Миклашів у прижиттєве користування.  
1648 р. Винники, Млинівці та Підберізці були спустошені козаками і 

татарами. Від Вацлава Яна Винники успадкував, його син, Стефан 

Замойський. 
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Стефан Замойський (? — 1682 р.) — представник українсько-
польського шляхетського роду гербу Єліта, державний діяч Речі 

Посполитої, київський каштелян (1662 р.), володар Винник 1650—1682 рр.  
1655 р. брав участь в обороні Ченстаховського монастиря від шведів. 

1662 p. одружився з Доротою  Лешчковською (Leszczkowska) (пом. 1695 р., 

або 1696 р.). Мав дві дочки. 
За привілеєм короля від 4 квітня 1653 р. Стефан Замойський має в 

оренді село Миклашів, його піддані повинні працювати по три дні на 

тиждень для дідичного села Винники, де є фільварок. Миклашів був 

королівщиною і кожен раз надавався в оренду, а Винники були власністю 

вже другого покоління Замойських (Степан тут виріс). 
17 травня 1666 р. польський король Ян II Казимир дозволив 

Стефанові Замойському перетворити Винники на місто, надавши йому 

Магдебурзьке право, створити тут купецьке братство і ремісничі цехи 

та двічі на рік проводити у місті великі ярмарки — на Михайла та 

Зелені свята. 
«1666 р., 17 травня, м. Варшава. Підтвердна грамота короля Яна 

Казимира привілею С. Замойського та перетворення с. Винники на місто на 

магдебурзькому праві  
В ім’я Боже амінь. 
На вічну пам’ять про справу. Ян Казимир, Божою милістю король 

польський, великий князь литовський, руський, пруський, мазовецький, 

самогітський, лівонський, смоленський, чернігівський, а також шведський, 

готський, вандальський дідичний король.  
Сповіщаємо цим нашим листом усім і кожному, кого це має цікавити.  

Нам подали від імені шляхетного Стефана Замойського уклінне прохання 

про наш дозвіл на фундування і влаштування містечка у його власному 

спадковому селі Винниках... 
...ми даємо й дозволяємо цим у згаданому містечку, званому 

Винниками, запровадити магдебурзьке право для вільного користування 

ним усіма у встановлених границях містечка й назавжди переводимо його з 

польського права на міське право, що зветься тевтонським чи 

магдебурзьким у всій його протяжності, що даємо і дозволяємо, а також 

усуваємо зі згаданого містечка усі земські права, як би вони не називалися й 

від кого б не походили... 
А магістрат цього містечка Винники має повне право судити всі як 

цивільні, так і кримінальні справи, крім смертних вироків, викрадання, 

вбивства, скалічення членів, отруєння і всіх подібних судових випадків, у 

межах і границях цього містечка відповідно до тевтонського права.  
Вибори ж у цьому містечку у всі роки, скільки їх буде відпущено 

фундаторові цього містечка, а потім за його спадкоємців і власників, мають 

відбуватися на свято святого Івана Хрестителя, і на них мають вибирати 

одного бурмистра й чотирьох райців, яких має вибирати й затверджувати 
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згаданий фундатор, а війта призначати, й у всі роки в це свято так вільно 

має чинити фундатор. 
На знак вірності чого підписуємо нашою рукою і стверджуємо 

королівською печаткою. 
Дано у Варшаві дня 17 місяця травня року Божого 1666, нашого 

польського і шведського королювання 18 року. Ян Казимир король. Місце 

великої канцелярської печатки. Звірено з записом» 
Дорота Замойська (Лешчковська) (вдова по Стефану Замойсько- 

му) — володарка Винник 1682—1696 рр. 1696 р. король Ян III  дозволяє 

Дороті Замойській  зректися  Миклашова, Дворищ і Садкова на користь 

Адама і Дороти Тарлів, що на той час, напевно вже володіли Винниками та 

Підберізцями. 
 
I. 4. СПОЛЬЩЕНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ШЛЯХЕТСЬКИЙ РІД ТАРЛО 

Ймовірно, що наприкінці XVII ст. Винники разом з Підберізцями 

переходять у володіння родини Тарло. Тарло — спольщений український 

шляхетський рід гербу Топор. Відомий з XIII ст., у другій половині XVIII 

ст. рід Тарло втратив своє високе становище. 
Історична довідка (за Святославом Семенюком «Український 

путівник по Польщі», 2007 р.):  
«Рід Тарло походить із села 

Щекарки під Радомом (тепер Мазо-
вецьке воєводство), який у XIV ст. 

згадується як боярський (бояр у 

польській феодальній ієрархії ніколи 

не було). Рід Тарло залишив вагомий 

слід як в українській, так і польській 

історії. У XIII ст. більша частина роду 

переселилася на Люблінську землю, і 

тоді утворилися дві гілки – руська 

(українська) і польська. З давніх давен 

родині Тарло належали села Ополє і 

Яновець (на Люблінщині). Яновець перейшов пізніше до родини Фірлеїв. 

Люблінські Тарло очолили боротьбу за незалежність Русі (України) від 

Польщі і орієнтувалися на Литву з якою організували і провели кілька 

походів на Польщу. 
У 1351 р. люблінські бояри  Оттон Тарло і Пшонка зробили спробу 

включити Люблінщину, яка входила на той час до Польського королівства, 

до складу Великого князівства Литовського (вони видали литовцям усі 

переправи через Віслу). Але з того нічого не вийшло і Люблінщина потра-
пила до складу Польського королівства. Тоді Тарло, як і всі інші люблінські 

бояри-русини, різко змінили свою позицію, і у 1387 р. навіть змусили 

польську королеву Ядвігу рушити на схід і приєднати інші руські землі до 

Польщі. За такі вчинки Тарло одержали великі маєтки, але поляки їх з 

http://vinnikiplus.in.ua/_pu/7/64916458.jpg
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часом конфіскували за  антипольські позиції. Повернув рід Тарло свої 

землеволодіння лише за часів королеви  Софії Гольшанської (1405—1461 
рр.), що була донькою київського руського князя Андрія Івановича 

Гольшанського, у  XIV ст. У 1550 р. Андрій Тарло заклав поруч із 

Щекарками місто, яке назвав Тарлов. Відомим істориком був Станіслав 

Тарло, єпископ у Перемишлі, який у 1544 р. видав книгу «Дії поляків у 

Прусії». Станіслав вважав себе поляком, виступав за подальше окато-
личення Русі». 

Родовід винниківських шляхтичівТарло. 
Заклика Тарло (? — помер між 1465 р. та 1466 р.) — крайчий 

коронний 1447 р., староста стрийський, староста дроговизький з 1465 р. 
(тепер — село Дроговиж в Миколаївському районі Львівської області). 
Наступними дроговизькими старостами були сини  Заклики — львівський 

підстолій Андрій Тарло (1472—1508 рр.) та його молодший брат  

Станіслав. 
Станіслав Тарло (староста дроговизький) (? — помер після  

1515 р.) — староста дроговизький, охмістр королеви (1508—1515 рр.). 
Батько — Заклика Тарло. 

Дружина — Маргарита Магієра. Діти — єпископ Перемишльський 
Станіслав Тарло (бл. 1480—1544 рр.), войський львівський Павло Тарло 
(пом. 1553 р.), каштелян радомський Габріель Тарло (пом. 1565 р.) і Ян 

Тарло (чашник коронний). 
Ян Тарло (чашник коронний) (? — 1550 р.) — польський державний 

діяч, крайчий великий коронний (1522—1546 рр.), підчаший великий 

коронний (1546—1550 рр.), чашник великий коронний (1550 р.), староста 

пільзновський. Батько — Станіслав Тарло (староста дроговизький). 
Був одружений на Дороті Тарновській (пом. до 1540 р.), дочці 

каштеляна садецького Яна Тарновського (пом. 1527 р.), від шлюбу з якою 
мав двох синів і двох дочок: 
* Ян Тарло (воєвода люблінський); 
*Микола Тарло (пом. 1571 р.) — секретар королівський, хорунжий 

сандомирський (1553 р.), підчаший польської королеви Барбари; 
*Анна Тарло — дружина хорунжого галицького Станіслава Фредруса 
Гербурта; 
*Ельжбета Тарло — дружина гетьмана великого коронного Єжи Язло-
вецького-Монастирського (1510—1575 рр.). 

Ян Тарло (воєвода люблінський) (бл. 1527 р. —1587 р.) — державний 

діяч Речі Посполитої, войський львівський (1553—1554 рр.), дворянин 

королівський (1554 р.), секретар королівський (з 1556 р.), каштелян 

малогощський (1563—1565 рр.) та радомський (1565—1574 рр.), воєвода 

люблінський (1574—1587 рр.), староста ломжинський і пільзновський. 

Батько — Ян Тарло (чашник коронний). 
Активний кальвініст. 1573 р. підтримав створення Варшавської кон-

федерації. Надалі виступав проти Габсбургів і підтримував кандидатуру 
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трансільванського князя Стефана Баторія на королівський трон Речі 

Посполитої. 
Був двічі одружений з кальвіністами. Перша дружина — Ганна 

Гостомська (пом. після 1565 р.), дочка воєводи равського Ансельма 

Гостомського (бл. 1508—1588 рр.), від шлюбу з якою дітей не мав. Друга 

дружина —  Агнешка Шафранець (пом. після 1601 р.), дочка каштеляна і 

воєводи сандомирского Станіслава Шафранця (пом. 1598 р.) та Анни 

Дембіцької. 
Діти від другого шлюбу: 

* Петро Олександр Тарло; 
*Ян Амор Тарло (пом. 1594 р.) — староста пільзновскій (1588 р.); 
*Олена Тарло — дружина ротмістра королівського Станіслава 

Браницького;   
*Анна Тарло — у першому шлюбі одружена з Ієронімом Ходкевичем, у 

другому  — з Ієронімом Сенявським. 
Петро Олександр Тарло (? — 1649 р.) — каштелян люблінський  

(1618—1630 рр.), воєвода люблінський (з 1630 р.), староста пільзновський. 

Батько — Ян Тарло (воєвода люблінський). 1613 р. Петро Олександр Тарло 

був обраний послом (депутатом) 

на сейм. Був двічі одружений. 
Перша дружина — Софія Дзя-
линська, від шлюбу з якою мав 

четверо дітей. Друга дружина — 
Ядвіга Лянц-коронська, з якою 

теж мав четверо дітей, серед 

яких і Кароль Тарло. 
Після смерті свого батька 

(1587 р.) Петро Олександр і його 

старший брат Ян Амор пере-
йшли під опіку їхнього рідного 

діда, каштеляна і воєводи сан-
домирського Станіслава Шаф-
ранця (1525/1530 рр. — 1598 р.), 

власника замку Пєскова Скала. 

Початкову освіту здобув у 

кальвінській школі в Сециміні. 

1605 р. Петро Олександр від-
правився на навчання в про-
тестантське місто Страсбург, де 

пробув два роки. 1606 р. вклю-
чений до списку студентів Женевського університету. Після повернення на 

батьківщину Петро Олександр Тарло відмовився від кальвінізму і перейшов 

у римсько-католицьку віру (бл. 1615 р.). Попри це, він не полишав зв'язків з 
дисидентами, у тому числі з учителем своїх синів Анджеєм Вишоватим. 
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Кароль Тарло (1639 р. — 4 вересня 1702 р.) — державний діяч Речі 

Посполитої, сенатор, воєвода люблінський (1685—1689 рр.), Великий 
підканцлер коронний (1689—1702 рр.), Великий канцлер коронний  
(1702 р.), староста стенжицький. Батько — Петро Олександр Тарло, мати — 
Ядвіга Лянцкоронська (пом. після 1667 р.).  

1697 р. підтримав обрання саксонського курфюрста Августа Сильного 

на польський королівський престол. Перед 1674 р. одружився з Софією 
Пшоняк, від шлюбу з якою мав сина і трьох дочок. 
*Адам Петро Тарло; 
*Ядвіга Тарло (пом. після 1705 р.), дружина з 1688 р. каштеляна 

радомського Яна Казімєжа Лянцкоронського (пом. 1698 р.); 
*Дорота Тарло (пом. 1756 р.), 1-й чоловік — воєвода мазовецький і гетьман 

польний коронний Станіслав Хоментовський (1673–1728 рр.), 2-й чоловік 

воєвода люблінський Адам Тарло (1713–1744 рр.); 
*Тереза Магдалена Тарло (пом. 1700 р.), 1-й чоловік з 1691 р. підстолій 
коронний Олександр Пшиємський (бл. 1650–1694 рр.), 2-й чоловік воєвода 

краківський Францишек Велепольський (пом. 1732 р.). 
Адам  Петро Тарло (? — 1719 р.) — державний діяч Речі Посполитої. 

Володар Винник (1696— 1719 рр.), воєвода люблінський (1706—1719 рр.), 

стольник коронний (1703 р.), староста люблінський, солотвинський, 

янівський, стенжинський.  Батько — Кароль Тарло, мати — Софія Пшоняк.  
Сестри: 

*Ядвіга Тарло (пом.  після 1705 р.), дружина з 1688 р. каштеляна 

радомського Яна Казимира Лянцкоронського (пом. 1698 р. ); 
* Дорота Тарло (пом.  1756 р.),  1-й чоловік — воєвода мазовецький і 

гетьман польний коронний Станіслав Хоментовський (1673–1728 рр.), 2-й 

чоловік воєвода люблінський Адам Тарло (1713–1744 рр.); 
*Тереза Магдалена Тарло (народилася  1700 р.),  1-й чоловік з 1691 р. 

підстолій коронний Олександр Пшиємський (бл. 1650–1694 рр.), 2-й чоловік 

воєвода краківський Францишек Велепольський (помер 1732 р.). 
1696 р. Адам  Петро Тарло одружився з  Доротою Дунін-

Борковською. 1702 р. одружився (вдруге) з Маріанною Яблоновською 

(Потоцькою). 
Маріанна Потоцька з Підгаєць (Яблоновська, Тарло) (бл. 1664 р. — 

1749 р.) — воєводина люблінська і володарка Винник 1719—1749 рр. (з 

перервами) після смерті чоловіка  Адама  Петра Тарло.  
Батько — Фелікс Казимир Потоцький (1630 р. — 15 травня 1702 р.) — 

воєвода київський 1682 р. (у Києві не знаходився, мав лише титул), воєвода 

краківський 1683 р., гетьман польний коронний 1692 р., каштелян 

краківський і великий коронний 1702 р., староста белзький, красно-
ставський,  грубешівський, тлумацький, сокальський, ніжинський. Мати — 
Христина Любомирська (Потоцька), померла 1669 р. 

Брати: 
*Міхал — волинський воєвода, староста красноставський, сокальський; 
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*Юзеф — староста белзький, ропчицький; 
*Станіслав Владислав  — белзький воєвода, староста грубешівський; 
*Єжи  — староста тлумацький, грабовецький. 

Маріанна двічі виходила заміж. Перший раз у 1701 р. за Станіслава 

Кароля Яблоновського, який помер у 1702 р. і в цьому ж році за 

Адама  Петра Тарло. Дітей в шлюбах не мала. 
Сама ж Маріанна померла у 1749 р. У хроніках «Географічного 

словника королівства польського» згадується про Маріанну Потоцьку 

(Тарло), воєводину люблінську і володарку Винник. Каспер Несецький 
(релігійний, науковий та освітній діяч Речі Посполитої, історик, дослідник 

генеалогії та геральдики) на перших сторінках II-го тому «Корони 

польської…» (1738 р.) написав їй присвяту. 
Михайло Влох у своєму збірнику описує період володіння Винниками 

Маріанною: «Вперше згадується про замок у Виниках де жила Мар’яна, і 

правдоподібно за її часів побудовано при дерев’яних фільваркових 

забудованнях муровану палату, названу замком. Про Мар’яну у Винниках 

залишилися народні перекази і записи у львівських хроніках. Найдавніші 

перекази про Винники відносяться якраз до часів Мар’яни...». 
У 1720-их рр. володарем Винник був Кароль Тарло (1697—1749 рр.) 

– ленчинський староста (син Адама  Петра Тарло і Дороти  Дунін-
Борковської), який продав Винники брату своєї мачухи Станіславу 

Владиславу Потоцькому. 
16 січня 1730 р. Винники викупив за 370 тис. гульденів белзький 

староста Станіслав Владислав Потоцький.  
 
I. 5. УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИЙ РІД ПОТОЦЬКИХ 

Давній українсько-польський арис-
тократичний рід Потоцьких має пряме 

відношення до Винник. Перші підтвер-
джені відомості про це зустрічаємо у 

документах початку ХVІІІ ст. 1730 р. 

Винники викупив Станіслав Владислав 
Потоцький. 

Станіслав Владислав Потоцький 
(? — 27 червня 1732 р., Львів) — 
представник знатного шляхетського роду 

Потоцьких гербу Срібна Пилява, 

державний діяч Речі Посполитої, 

грубешівський староста (1705–1727 рр.), ловчий Великого князівства 

Литовського  (1704–1710 рр.), стражник ВКЛ (1710–1729 рр.), белзький 

воєвода (1729–1732 рр.), маршалок Тарноградської конфедерації, володар 

Винник (16 січня 1730 р. — 3 квітня 1732 р.). 

http://vinnikiplus.in.ua/_pu/7/09477251.jpg
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Неодноразово обирався послом на сейми. Був прихильник короля 

Августа ІІ (тоді у Речі Посполитій панувало двовладдя, причому, Август ІІ 

був союзником Російської імперії, а Станіслав Лещинський — Швеції). 
Син гетьмана великого коронного Фелікса Казимира Потоцького 

(1630—1702 рр.) та Кристини  з Любомирських  (доньки гетьмана польного 

коронного Станіслава Єжи Себастьяна Любомирського). Внук Станіслава 

«Ревери» Потоцького та Зофії Каліновської. Брати: воєвода волинський 

Михайло Потоцький, стражник великий коронний Юзеф Потоцький, 

староста грибовецький Єжи Потоцький. Сестра — Маріанна Потоцька 

(Тарло). 
Був двічі одружений. Його першою дружиною була Ельжбета Анна 

Францкевич-Радзимінська, дочка старости слонімського Стефана Франц-
кевича-Радзимінського. 1712 р. вдруге одружився з Маріанною Жевуською 

(пом. 1732 р.), дочкою гетьмана великого коронного Станіслава Матеуша 

Жевуського. 
Писав сонети. Брав участь у Підгаєцькій кампанії 8—9 вересня 1698 р. 

(перемога польської армії під проводом польного гетьмана коронного 

Фелікса Потоцького над татарською ордою) на чолі своєї панцерної коругви.  
1708 р. (січень) від імені белзького воєводи писав скаргу до польного 

коронного гетьмана Станіслава Матеуша Жевуського через неприйнятні дії 

розквартированих там москалів та калмиків. 1712 р. важко хворів. Белзький 

воєвода з 25 травня 1729 р. завдяки зусиллям примаса Теодора Анджея 

Потоцкого. Староста грубешівський (з 5 березня 1705 р., в 1727 р. відступив 

Ф. С. Потоцькому), опалинський (Опалин біля Володимира Волинського). 

Був власником маєтку в Печеніжині Коломийського повіту. Завдяки запису 

Гелени Морштинівної отримав величезні маєтки поблизу Умані, зокрема, 

Тульчин, Торговицю, Браїлів, Демидівку, Могилів на Поділлі. Володів 

Тартаковим у Белзькому воєводстві. Був протектором бернардинів, мав 

намір наприкінці життя прийняти «habit», осісти при кляшторі бернардинів 

Сокаля, якому записав 50 000 золотих для утримання каплиці. 
Від двох шлюбів не мав потомства. Його маєтки перейшли до 

племінника Франциска Салезія Потоцького. Помер від несподіваної 

хвороби. Був похований в костелі бернардинів (Кристинопіль). 
Портрет С. В. Потоцького є в збірці палацу у Вілянуві. 
Історична довідка (за Святославом Семенюком «Український 

путівник по Польщі», 2007 р.): 
«З села Поток (тепер – Польща, Свєнтокрижське воєводство) 

походить українська гілка давньоруського шляхетського роду Потоцьких. 

Безумовно, були серед Потоцьких і поляки (сіл з подібною назвою 

достатньо не лише в Україні чи Малій Польщі, а й у Великій Польщі), але ці 

Потоцькі належать до іншого гербу (Остоя чи Любич) і жодного стосунку 

до українських Потоцьких не мали. Вперше в документах Потоцькі 

згадуються у 1217 р., коли Суліслав був призначений Сандомирським 

каштеляном. До 1340 р. вони вже прийняли католицтво, але остаточно 
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ополячитися не встигли, оскільки сини Якова Потоцького після приєднання 

Поділля рушили на схід, і усе подальше життя Потоцьких-магнатів 

проходило у рідному, тобто руському середовищі.  
З того, що Степан Потоцький одружився на донці київського 

митрополита Петра Могили, випливає, що або він взагалі не був католиком, 

або був «дуже поганим» католиком. «Поганими» католиками також 

показали себе Павло і Теодор Потоцькі, які задовго подій XVIII ст., у  
1664 р., зреклися католицької віри і повернулися у православ’я (етнічні 

поляки в той час ніколи такого б не зробили)». 
3 квітня 1732 р. Станіслав Владислав Потоцький подарував Винники 

разом з селами Виннички і Підберізці своєму племінникові Франциску 

Салезію Потоцькому, хоча Маріанна Потоцька (Тарло) все ще вважалася 

власницею, бо протестує проти посесорів с. Сихів за шкоди, заподіяні 

винниківському лісу (26 травня 1732 р.). Станіслав Потоцький і Маріанна 

Потоцька (Тарло) були бездітними, і акт даровизни, якщо він існував, міг 

бути внутрішньо родинною формальністю. 
1732 р., З квітня, м. Белз. – Облята дарчого запису Станіслава 

Потоцького своєму племінникові Францискові на сс. Винники, Виннички 

й Підберізці. 
«Облята дарчої на Винники найсвітлішому вельможному По-

тоцькому, белзькому старості 
До нинішнього Львівського гродського старостинського уряду й актів 

особисто з'явився вельможний Павловський і подав цьому урядові для 

внесення до актів дарчу на села Винники з прилеглостями пресвітлого 

вельможного Станіслава з Золотого Потока Потоцького, белзького воєводи, 

внесену до белзьких актів у четвер після найближчої неділі «Юдіка» 

сороківниці року нинішнього тисяча сімсот тридцять другого у справі 

найсвітлішого вельможного Потоцького, белзького старости, і це 

автентичне зізнання, внесене до актів, такого змісту: 
Станіслав із Золотого Потока Потоцький, белзький воєвода, здоровий 

розумом і тілом, і зробив розпорядження й висловив добру волю щодо 

юрисдикції усіх своїх маєтків після [своєї] смерті й прилюдно, без примусу, 

вільно заявив, що свої власні добра й маєтки, а саме села Винники, 

Виннички й Підберізці, розташовані в Руському воєводстві, Львівській 

землі, з усіма правами, що належать до цих маєтків і правами пана і 

власника, з усіми належним до володіння згаданими маєтками, користями, 

ужитками, прибутками, приростами, вигодами й благами, прилеглостями та 

іншим у всій загалом їх протяжності, з усіми компетенціями і прерога-
тивами, з дворами, будинками, нерухомостями, землями, ...із правом патро-
нату й презентації на всі церковні бенефіції, як римо-, так і греко-
католицькі з усім належним і у всьому обсягові, що віддавна належить до 

цих маєтків, не роблячи ніяких винятків з права панської власності й не 

залишаючи нічого для себе самих і своїх спадкоємців, і ці маєтки у їхніх 

межах і границях, які визначені віддавна, усе це, що служило нам, сповна 
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даємо, даруємо й записуємо найсвітлішому й вельможному Францискові з 

Потока, на Китайгороді й Християмполі Потоцькому, белзькому, грубе-
шівському старості, нашому власному племінникові і спадкоємцеві на вічні 

часи... 
Вніс до актів Смідзінський. Виправив Виджга. Після інґросації цього 

оригінальний примірник звірено з белзькими актами, повернено й 

поквитовано нинішній уряд» (за Ігорем Тимцем, 2005 р.). 
Франциск Салезій Потоцький (1700 р., Кристинопіль — 22 жовтня 

1772 р., Кристинопіль) — представник 

знатного шляхетського роду Потоцьких 

гербу Срібна Пилява, державний діяч 

Речі Посполитої, меценат, київський 

воєвода (з 19. 07. 1756 р.), волинський 

воєвода (з 22. 05. 1755 р.), крайчий 

великий коронний (1736 р.), претен-
дент на польську корону, володар 

Винник (3 квітня 1732 р. — 16 січня 
1750 р.). За своє багатство та владу 

названий «малим королем Русі». 

Резиденція його була в Кристинополі 

(тепер — Червоноград), мав маєтності в 

Умані, Тульчині, був власником Гуся-
тина. Онук гетьмана Фелікса Казимира, 

син Юзефа, охоронця війська коро-
лівського і Теофіли (пом. 1742 р.), 

доньки Яна, львівського старости. 

Франциску Потоцькому перейшли від 

Станіслава Потоцького всі землі, які належали раніше вигаслому роду 

Струсів та Калиновських, а також через одруження з Ганною Потоцькою. 

Салезію дісталися також землі, які належали вигаслому роду Лящів. 
Носив козацький стрій. 
Франциску належало 70 міст, кілька сотень сіл, 400 000 душ. У 

Белзькому воєводстві володів містами: Тартаків, Варяж, Лящов, Витків;  
40 селами, мав також землі в Перемиській землі, біля Сяну. Найбільші 

володіння були в Брацлавському воєводстві: міста Тульчин, Браїлів і багато 

сіл навколо; йому належала Уманьщина, Могилів, палац в Переспі, замок в 

Тартакові. 
1736 р. Франциск Потоцький виділив кошти для перебудови 

кристинопольського замку на палац французького стилю та закладення 

палацового садово-паркового ансамблю. Утримував у Кристинополі 

особисте військо з козаків. Відвідувачі замку мали право в'їжджати на 

перший дитинець, звідти від другої брами повинні з поваги до Потоцького 

йти пішки. У Кристинополі придворний театр ставив балети та опери. 
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В Умані Франциск утримував козацьку роту, в кількості від декілька 

сотень до декількох тисяч. За його сприянням Умань у 1761 р. отримала 

магдебурзьке право та дозвіл на проведення ярмарків. 
20 листопада 1720 р. успадкував від батька Белзьке староство і став 

власником (дідичем) Кристинополя. 
1724 р. обраний від Белзького воєводства послом на Сейм. 1729 р.  

обраний послом на сейм в Гродно від Брацлавського воєводства, 1730 р. — 
від Чернігівського воєводства. 

1728—1731 рр. — претендент на руку останньої з роду Сенявських — 
Марії Зофії з Сенявських Денгофової, з якою пізніше одружився Август 

Олександр Чарторийський. Ймовірно, з того часу виникла неприязнь між 

Потоцькими та прихильниками короля Чарторийськими і Понятовськими. 
1732 р. успадкував від стрийка  (белзького воєводи Станіслава 

Владислава Потоцького) маєтки на Україні: Умань, Браїлів, Торговицю, 

Могилів, Тульчин, Грубешівське староство і Винники. 
Після смерті короля Авґуста ІІ (1733 р.) — посол на сейм від 

Белзького воєводства. Був прихильником, з усіма Потоцькими, короля 

Станіслава Лещинського (1733—1734 рр.), для його захисту пристав до 

Діковської конфедерації. 
1736 p. одружився із Софією Речицькою (? — 1741 р.), дітей не мали. 

1742 р. одружився (вдруге) з Анною Потоцькою. 
Діти: 

*Станіслав Щенсний Потоцький; 
*Аделя Антоніна Потоцька — дружина князя Франциска Ксаверія 

Любомирського; 
*Маріанна Клементина Потоцька — дружина графа Алоіза Фрідріха фон 

Брюль; 
*Людовика Пелаґія Потоцька — дружина Казимира Ревуського; 
*Пелаґея Тереза Потоцька — дружина Міхала Єжи Вандаліна Мнішека. 

3 серпня 1750 р. став кавалером Ордену Білого Орла. 
Франциск Потоцький підтримував приязні стосунки з Туреччиною, з 

кримським ханом, приймав у себе послів тягинського та хотинського паші. 

Приймав в Кристинополі турецького посла до Варшави — Алі Агу. 

Підтримував постійне щотижневе листування з волоським воєводою — 
Костянтином Раковиця. Був проти переселення сербів та утворення Ново-
Сербії. Заборонив перехід сербам під проводом І. Хорвата через землі які 

належали Речі Посполитій. 
14 вересня 1772 р. австрійський уряд забрав у Потоцького озброєння 

замку, гармати, заборонив мати власне військо. 
Франциск Салезій Потоцький був замішаний у процесі з 

Коморовськими, які, апелюючи до нової влади та Марії Терезії, виграли 

процес у нього. Імператриця Марія-Терезія засудила Франциска Салезія до 

публічної смерті. Через кілька днів він був повідомлений про цей наказ і 
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прийняв отруту. Був похований разом з дружиною Анною в костелі 

Бернардинів у Кристинополі. 
 
I. 6. САМУЕЛЬ ҐЛОВІНСЬКИЙ І ОРДЕН ПІАРІВ 

16 січня 1750 р. Франциск Салезій Потоцький продав Винники і 

Підберізці за 400 тис. гульденів львівському єпископу-помічникові 

(суфрагану) Самуелю Ґловінському.  Документ продажі перераховує різні 

суми і час оплати, в тому числі: 7 000 пані з Потоцьких Тарловій, другі  
7 000 через воєводину Тарлову на репарацію костелу у Винниках чи 

каплиці, шо тих добрах є, 2 000 через Кароля Тарло старосту ленчинського 

Конвенту Кармелітів босих... Цей документ підписаний 16 січня 1750 р. 

Отже, ще жила Маріанна Тарлова і Кароль (польські дослідники подають 

1749 р. їх смерті); вони продають маєтки  Самуелю Ґловінському гербу Рох-
2. Можливо, що Маріанна залишилась фактичною власницею Винник, аж 

до 1750 р.  
Самуель Ґловінський (18 лютого 1703 р.  — 14 вересня 1776 р.) — 

польський католицький релігійний діяч, меценат, львівський єпископ-
суфраган, володар Винник (16 січня 1750 р. — 1775 / 1776 рр.).  

Батько — Миколай Ґловінський, матір — Евфрозина Сломчанка. 

Походив з давнього роду, який походить 

з Равського воєводства у Мазовії. Цей рід 
у XVII ст. переселився у Галичину. 
Представники цього роду значних посад 

не займали, так що Самуель зробив 

найбільшу кар'єру у цій родині. 
27 грудня 1725 р. став архі-

дияконом, 22 лютого 1726 р. висвячений 

на священика. У 1727 р. став львівським 

латинським каноніком, чому сприяла 

фундація на користь львівської капітули 

його родича Станіслава Ґловінського з 

XVI ст. 2 грудня 1733 р. отримав 

«провізію» на посаду львівського єпископа-суфрагана як титулярний 

єпископ хевронський. Був пробощом у місті Снятині.  
Адміністратор Львівської архідієцезії: 

*02. 03. 1733 р. — 06. 05. 1737 р., 02. 12. 1733 р. єпископ-помічник;  
*07. 05. 1757 р.  — 13. 03. 1758 р.; 
*10. 04. 1759 р. — 21. 07. 1760 р.  

1744 р. під час засідання капітули у Золочеві оголосив піярам, які там 

зібралися, про свій намір заснувати у Львові конвікт на зразок «Колегіум 

нобіліум» у Варшаві. Львівський латинський архієпископ Миколай 

Вижицький спочатку прихильно поставився до пропозиції Ґловінського, 

однак потім під тиском єзуїтів, які не хотіли поступатись монополією 

навчання у школах Львова, став її противником. 
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Ґловінський дуже не любив єзуїтів, тому спровадив до Львова орден 

піарів (піярів), що також спеціалізувалися на освіті. У Речі Посполитій 

піари з’явилися на запрошення короля Владислава Вази у 1641 р. 1748 р. 

Ґловінський за підтримки Станіслава Конарського звернувся до папи 
Бенедикта XIV, короля Августа ІІІ Веттіна-Саса з пропозицією закласти 

конвікт піарів, які з'явилися в місті ще 1718 р. 1748 р. король затвердив 

фундацію Ґловінського, однак протести єзуїтів, які відстоювали своє 

монопольне право вести навчання у Львові, примусили С. Конарського 

підписати письмове зобов'язання про відкриття тільки конвікту, а не 

навчального закладу. Після цього король 1749 р. знову затвердив фундацію. 

Піари також знайшли прихильників у римській курії, які не допустили до 

Папи меморіалів М. Вижицького та львівського старости Мнішека, тому 

папа Бенедикт XIV своїм бреве надав цьому ордену 24 жовтня 1750 р. 
дозвіл на право викладання у школах Львова. 1750 р. розпочато 

будівництво приміщення конвікту. Конвікт (лат. – гуртожиток) – закритий 

навчальний заклад католицької церкви, в якому всі вихованці живуть разом, 

разом користуються приміщеннями і т.д. Через протидію єзуїтів колегіум 

відкрили лише 1758 р., а 19 травня 1760 р. було закладено наріжний камінь 

будівлі за проектом архітектора Франческо Плаціді чи Паоло Фонтана. 

Через перешкоди єзуїтів до будівництва приступили у червні 1764 р. Роботи 

тривали до 1776 р. під керівництвом архітектора Франциска Ксаверія 

Кульчицького. Зі смертю (1776 р) фундатора колегіуму єпископа Самуеля 

Ґловінського припинилось фінансування будівництва. Але вже у 1783 р. 

відповідно до політики австрійського уряду (т.зв. «йосифинська касата») 

колегію було закрито. Спершу тут розмістили тютюнову фабрику, а у  
1785 р. будівлю передано під Крайовий шпиталь. З того часу профіль 

споруди не змінюється (тепер головний корпус Обласної клінічної лікарні, 

вул. Некрасова № 7). 
16 січня 1750 р. Ґловінський купив за 400 000 польських злотих 

маєтності у Винниках і Підберізцях для забезпечення діяльності 

майбутнього закладу. 
1756 р. (липень) С. Ґловінський передав Винники у тимчасове 

користування ордену піарів, а сам став настоятелем монастиря. Самуель  

Ґловінський прибутки від Винник направляв на утримання львівської 

колегії піарів. Та австрійська влада у 1783 р. ліквідувала піарську колегію, а 

наступного року реквізувала всі золоті і срібні прикраси та вотиви з 

винниківської ікони у костелі. Саме отці-піари обслуговували новостворену 

римо-католицьку парафію (1766 р.) у Винниках. До парафії були прилучені 

латинники з Лисинич, Підборець, Миклашова й Винничок. 
З іменем Самуеля Ґловінського пов’язана історія монастиря 

францисканців та костелу св. Антонія Падуанського на Личакові (вул. 

Личаківська, 49). Ці споруди були закладені 1718 р. краківським 

каштеляном Янушем (в іншій версії – Януарієм) Антонієм Вишневецьким, а 

у 1739 р. освячені львівським єпископом-суфраганом С. Ґловінським. 
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1758 р. єпископ С. Ґловінськимй консекрував костел св. Марії 

Магдалини у Львові. 17 вересня 1759 р. провів обряд хрещення Якова 

Франка в Латинській катедрі Львова, хресні батьки — польний коронний 

писар Францішек Жевуський і саксонська графиня Анна Брюль. 
У Винниках орден піарів з'явився у липні 1756 р. У старому замку 

вони влаштували свій монастир. Поява піарів негативно сприйнялася 

мешканцями Винник, яких піари змушували відробляти 4-6 днів у тиждень 

панщини. 
До наших днів дійшла легенда про настоятеля Шуфригана 

(очевидно йдеться про С. Ґловінського). Настоятелем монастиря був 

жорстокий і лютий єпископ-суфраган Самуель Ґловінський, якого люди 

називали Шуфриган. Селяни тяжко працювали на монастир, а Шуфриган 

переслідував усіх, хто без його дозволу збирав в лісі хмиз. Високий на зріст, 

з палицею в руках, з'являвся несподівано з-під землі у лісі Діброва і лупцював 

усіх, кого піймав. 
Згодом виявилось, що з монастиря вели підземні ходи до лісів, тому 

то страшний монах і випірнав з-під землі. Селянам здавалось, що він 

володіє якоюсь надприродною силою.  
Шуфриган одержував особливе задоволення від катувань, і Господь 

його прокляв. Коли Шуфриган помер і його поховали, на другий день труна 

з'явилася на поверхні. Земля не прийняла його. Ще двічі його ховали на 

цвинтарі, і кожного разу земля викидала назад. Врешті поховали його на 

роздоріжжі. Але й тепер під час бурі чи грози блукає Дібровою привид 

лютого монаха і тяжко стогне. 
Працівники тютюнової фабрики розповідають, що бачили його 

привид у підвалах. Деколи з-під землі лунає стукіт коліс. То Шуфриган 

викрадає цигарки і вивозить на бричці. Ще й досі у Винниках лякають дітей 

страшним Шуфриганом або Шуфригою. 
Внаслідок першого поділу Польщі (1772 р.) Галичину включили до 

складу володінь Габсбургів. Тут було створено окрему провінцію — 
«Королівство Галичини і Володимирії» (Königreich Galizien und 

Lodomerien), до складу якої увійшли не тільки українські етнічні землі 

(Східна Галичина), а й південна частина Польщі з містом Краковом (Західна 

Галичина). Після встановлення тут панування Габсбургів для господар-
ського та культурного піднесення краю уряд провів ряд реформ: спроба 

ліквідації кріпацтва і пом'якшення панщини, запровадження нового судо-
чинства, утворення ряду навчальних закладів для українців, відновлення 

Львівського університету (1784 р.) та Галицької греко-католицької 

митрополії (1808 р.). Починаються значні економічні, соціальні, політичні 

перетворення. Політика щодо монастирів була достатньо жорсткою: їх 

закривають, майно конфісковують, натомість відкривають великі ману-
фактури, нові підприємства. 

У цей період С. Ґловінський був спритним дипломатом у ставленні до 

австрійської влади. Він передбачив, що може втратити новозбудоване 
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приміщення конвікту піарів і Винники з Підберізцями, бо такий був дух 

часу. Щоб дещо з цього врятувати, він випередив австрійську конфіскацію і 

передає замок у Винниках і монастир піарів у Львові в дар цісаревій Марії-
Терезії. До акту даровизни С. Ґловінський хитро включив легат для 

польської катедри у Львові на суму 1 200 ринських флорентів річно та інші 

«дрібниці». Довгі роки з винниківських прибутків йшов податок на 

польську катедру.  
Після смерті С. Ґловінського (1776 р.) його особисте майно одержали 

спадкоємці: Йосиф Гурецький, Тома Зброєвський і Михайло Бжежанський. 

З оціненого на 42 000 гульденів майна, вони повинні були щорічно 

виплачувати по 6 000 гульденів на засновану ним у Львові колегію. 1779 р. 

австрійський уряд зробив Винники казенним містечком у Львівській окрузі 

й заснував у ньому тютюнову фабрику. 
Біля центрального входу до найдавнішого Міського парку Львова 

(тепер парк ім. Івана Франка) з боку Галицького сейму (тепер Львівський 
національний університет ім. Івана Франка) знаходилося ряд постаментів з 

бюстами славетних львів'ян: журналіста Яна Добжанського, театрального 

режисера Яна-Непомука Камінського, громадського діяча князя Леона 

Сапеги, художника Артура Гроттгера, поета графа Юзефа Дунін-
Борковського і засновника навчально-виховного закладу о. Самуеля 

Ґловінського, які були споруджені у 1894—1896 рр. скульпторами Антоні 

Попелем та Тадеушем Барончем.  
Вулиця Чернігівська у Львові за польських часів називалась іменем  

С. Ґловінського. 
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РОЗДІЛ II. ВИДАТНІ ВИННИКІВЧАНИ 
 
II. 1. 100 ВИДАТНИХ ІМЕН ВИННИК  

Аренд Карл (Arend Karl; 1815 р., м. Винники — після 1867 р.,  
м. Чернівці)  — живописець. 1853—1858 рр. жив і працював у Львові. 

Навчався в Академії мистецтв у Відні. Здебільшого малював портрети 

мешканців Львова у стилі бідермаєр. Його картини зберігаються у 

Львівській галереї мистецтв. 
Банах Павло Ілліч (псевдонім – Розлавецкий; 6 квітня (18 квітня) 

1869 р., м. Винники — 6 жовтня 1935 р., м. Львів) — український педагог, 
літератор, громадський та політичний діяч. Народився Павло в родині 

службовця тютюнової фабрики. Навчався у народній школі м. Винники, 

реальній школі та вчительській семінарії у Львові (1887 р.).  
 

 
Могила Павла Банаха та його сина Нестора (Личаківський 

цвинтар) 
 
Вчитель у с. Лисиничі та в с. Рудно Львівського повіту (1891– 

1895 рр.). Старший вчитель школи (в різні роки п’яти-, шести-, чотири- 
класна) у м. Бучач (1896-1904 рр.), 1905 р. – заступник вчителя Заліщицької 
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вчительської семінарії, 1906-1907 рр. – заступник вчителя Тернопільської 

вчительської семінарії. Вчитель, професор учительської чоловічої семінарії 

у Сокалі (01. 09. 1907 р. – 01. 09. 1922 р.). Член Українського педагогічного 

товариства. Діяч УНДП, член Народного комітету, член Повітової УНРади 

у Сокалі (25. 10. 1918 р. – травень 1919 р.). Опублікував низку статей, 

переважно на педагогічну тематику, оповідання в газеті «Діло». 
Організатор українського війська в Сокалі на початку листопада  

1918 р. Інспектор народного (початкового) шкільництва в Сокальському 

повіті. Делегат до УНРади від Сокальського повіту (Станиславів, січень – 
травень 1919 р.). Член радикального клубу УНРади. Учасник Надзвичайного 

з’їзду УНДП у Станиславові (28–29. 03. 1919 р.). Перейшов за Збруч разом з 

урядом ЗУНР. Служив у Українській галицькій армії. Інтернований в таборі 

м. Німецьке Яблінне (Чехо-Словаччина, 03. 01. 1920 р. – 02. 02. 1921 р.). 

Викладав українську мову на курсі для підстаршин, читав лекції з ботаніки. 
Повернувся в Галичину після поразки Визвольних Змагань. Помер у 

Львові 6 жовтня 1935 р. Похований на Личаківському цвинтарі (63 поле) 

разом з сином Нестором. 
Нестор Банах народився, швидше за все в 1898 р. в Бучачі, в 1910 р. 

пішов у перший клас Сокальської гімназії, яку закінчив в 1913 р. (3 класи). 

В 1913-1914 н. р. вчився і закінчив 4 «а» клас Львівської академічної 

гімназії. Під час облоги Львова (кінець грудня 1918 р.) за дорученням 

коменданта групи «Старе Село» от. Осипа Микитки сот. Ярослав Воєвідка 

організував гарматний полк. В склад полку також увійшла, організована 

сот. Я. Воєвідкою зв’язкова чету під керівництвом хорун-жого Нестора 

Банаха. Телефо-нічний центр 

полку, під час боїв за Львів, 

знаходився в Сихові і мав назву 

«Маруся». 
Банах-Твердохліб Ірина 

(Irene Banach-Twerdochlib;  
27 березня 1918 р., м. Винники 
— 17 травня 2013 р., м. Ірон-
деквойт, штат Нью-Йорк, США) 
— діяч українського 

образотворчого мистецтва, ху-
дожник, графік, ілюстратор 

книжок, майстер народної 

вибійки — займалася відрод-
женням цього мистецтва. 

Впродовж багатьох десятиліть 

розгортала свою подвижницьку 

діяльність далеко за межами 

рідної України. Усі ділянки 

творчості І. Банах-Твердохліб – 
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малярство, графіка, емаль, вибійка, кераміка – несуть у собі тему любові до 

рідної землі та туги за Україною, за рідними Винниками. 
Після закінчення середньої школи деякий час бере уроки малярства у  

Фелікса Вигживальського. 1939 р. вступає на навчання до Державного 

Інституту пластичного мистецтва у Львові. Серед викладачів М. Федюк,  
М. Осінчук. Після завершення мистецьких студій,  деякий час викладає 

малювання у середній Фаховій жіночій школі у Львові. Тоді ж 1944 р. стає 

членом Спілки Образотворчих Митців. 
1944 р. виїжджає до Австрії, а згодом до Німеччини. На еміграції 

малює святкові листівки, ілюструє дитячі казки, оформляє українські 

книжкові видання, бере 

участь у збірних 

мистецьких виставках.  
1949 р. переїжд-

жає до США (Рочес-
тер). Тут вона поринає 

у вир культурно-мис-
тецького життя емігра-
ції. Її роботи демонст-
руються на численних 

виставках в містах 

США та Канади, а з 

1990-их рр. і в Україні. 

В Рочестері записалася 

на мистецькі студії до 

Технологічного ін-ту. 

Працює в різній техні-
ці: портрети, кераміка, шовкодрук, фотографія, емаль, лінорити. Вистав-
лялася індивідуально і на збірних виставках в Рочестері (1976 р.), 

Філадельфії (жовтень 1980 р.), Клівленді (1980 р.), Нью-Йорку (1981 р.), 

Торонто (1981 р.) та ін. Відродила призабуте народне мистецтво – вибійку.  
Вона часто зображує красу гірських краєвидів, церков. Найцікавішою 

ділянкою прикладного мистецтва художниці є роботи в техніці емалі, які 

вражають яскравістю, чистотою, вишуканістю, прозорістю барв. 
І. Банах-Твердохліб є автором керамічних виробів – ваз, глечиків, 

декоративних тарілок. Мисткиня проявила себе і як професійний фотограф, 

виконавши усі кольорові фоторепродукції для власної монографії, що 

вийшла з друку  українською і англійською мовами 1987 р. у Торонто 

«Творчість І. Банах-Твердохліб». Про художницю багато пишуть за 

кордоном. В Україні ж тільки починають з нею знайомитись. 
11 січня 2002 р. завдяки сприянню Державної служби контролю за 

переміщенням культурних цінностей через державний кордон України, у 

приміщенні Музею історії Михайлівського Золотоверхого монастиря 
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урочисто відкрилася виставка мистецьких творів Ірини Банах-Твердохліб 

(США), котрі майстриня передала на Україну. 
Картини на релігійні («Ікона Божої матері», 1981 р.) та символістичні 

(«Два світи», 1975 р.; «У вирі життя», 1986 р.) теми; жанрові полотна: 
(«Українська мати на грані двох світів», 1976 р.; «Голод на Україні у 1932–

33 рр.», 1980 р.; «Україна сьогодні», 1980 р.; «Божа Мати в день Різдва 

Христового повертається з діточками в Україну», 1989 р. та ін.), пейзажі: 
(«Церква св. Миколи у Кривчицях», 1978 р.); портрети (дочки Орисі,  
1980 р.; чоловіка, 1983 р.); натюрморти: («Мої улюблені квіти», 1979 р.; 
«Маки в городі», 1980 р.) та ін. 

Сім’я. Чоловік – Петро. Діти – син Любомир і дочка Орися. Похована 

на українському православному цвинтарі св. Андрія в Нью-Джерсі (США). 
Твори Ірини Банах-Твердохліб зберігаються в Музеї Блажейнішого 

Патріарха в Римі, Музеї культурної спадщини (філіал Музею історії Києва) 

та приватних колекціях. 
Баран Петро Семенович (22 серпня 1904 р., с. Сушно, Радехівщи- 

на — 24 червня 1986 р., м. Винники) — український священик, діяч 

«Просвіти», член ОУН, багатолітній парох у Винниках, Почесний грома-
дянин Винник (посмертно). Народився о. Петро в селянській родині Семена 

Барана (1871 р. н.) і Марії 

(дівоче прізвище Іщук, 

1878 р. н.). Початкову 

освіту здобував у рідному 

селі, середню — у 

Львівській академічній 

гімназії. 1919—1925 рр. — 
військова служба в 

польській армії. 1928—

1933 рр. — студії у 

Львівській богословській 

академії. 
1934 р. прийняв святі 

тайни священицтва і був 

призначений катехитом 

школи у Старому Виткові 

(тепер – с. Новий Витків 

Радехівського р-ну) та 

сотрудником (асистентом) 

при священику похилого 

віку о. Т. Корчинському. 

Тут, крім душпастирських 

обов'язків, активно зай-
мався культурно-громад-
ською роботою. Вчив дітей 
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катехизму, давав морально-етичні настанови, займався з ними в церкві, в 

читальні «Просвіти», а навіть в себе вдома вчив їх віршів, декламацій на 

релігійну та виховну тематику. Дружина Меланія активно працювала у 

товаристві «Союзу українок» Виткова. Подружжя виховувало трьох дітей: 

Романа (1934 р. н.), Уляну (1935 р. н.) і Юрка (1943 р. н.). 
1935 р. був обраний головою читальні «Просвіти» у Старому Виткові. 

Організовував культурно-виховні заходи, зокрема ювілей 40-ліття читальні 

«Просвіти». Працював там до 1938 р., пізніше — на інших парохіях. 

Зокрема, після смерті (1941 р.) св. Романа Березинського (тестя  
Р. Шухевича),  був на парафії у с. Оглядів Радехівського району. Після 

війни служив в с. Бродки (Миколаївський район), з 1949 р. по 1954 р. 
Підтримував і співпрацював з ОУН-УПА. 
Довгий час служив у Винниках (з 1961 р. по 1986 р.). Разом з 

дружиною проживав на плебанії біля Святовоскресенської церкви. 

Щоп’ятниці проводив катехітичну науку для підлітків. Був великим 

патріотом і добрим душпастирем. Розумів потреби винниківчан, знаходив 

спільну мову з підлітками та дорослими.  
7 лютого 1971 р. брав участь у літургії у Володимирському 

кафедральному соборі (Київ) з Екзархом України Філаретом. 
В умовах московського православ’я старався зберігати греко-

католицький обряд (під час служби Божої тихенько згадував Папу 

Римського, Патріарха УГКЦ Йосипа Сліпого; підпільно, на плебанії, 

відправляв службу Божу за греко-католицьким обрядом). За свої вчинки 

зазнавав переслідування КДБ. Помер і похований у Винниках. 
Бєлявський Олександр Генріхович (народився 17 грудня 1953 р.,  

м. Львів) — радянський, український і сло-
венський шахіст, міжнародний гросмейстер 

(1975 р.), Почесний громадянин Винник  
(2016 р.). З 1994 р. виступає за Словенію. У  
20 років став чемпіоном світу серед юніорів, у 

21 рік — міжнародним гросмейстером. 

Чемпіон СРСР 1974 р., 1980 р., 1987 р., 1990 р. 

У 1983 р. поступився у претендентському 

матчі за шахову корону майбутньому 

чемпіонові світу Гаррі Каспарову. У складі 

збірної СРСР чотири рази вигравав золоті 

медалі Всесвітніх шахових олімпіад, а також 

командні чемпіонати світу й Європи. 

Проживає у Винниках. 
Білоус Богдан Дмитрович (19 червня 

1949 р., м. Винники — 30 травня 1994 р.,  
м. Винники) — майстер спорту з вільної боротьби та самбо, багаторазовий 

переможець і призер першостей України та СРСР. Був тренером збірної ЦР 
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т-ва «Колос» України. Викладав у Львівському інституті фізкультури. 
Помер і похований у Винниках. 

Болек Рудольф (9 жовтня 1887 р., м. Винники — 18 січня 1940 р.,  
м. Познань) — учитель і політик, 
голова Німецької Народної Ради 
Галичини. Навчався в педагогічних 

навчальних закладах на Буковині. 

Працював вчителем у Вайнберґені 

(Винники). 
1919 р. Б. Болек був обраний до 

складу правління Німецького Това-
риства сільськогосподарських коопе-
ративів (існувало з 1910 р. в Польщі), 

де впровадив багато новацій. Пра-
цював у євангелістичному уряді 

Львова. 
1922 р. залишив професію 

вчителя і присвятив себе роботі в 

Німецькій Народній Раді Галичини. 
Боровець Леся (народилася  

30 березня 1949 р. у Львові) – За-
служений артист України (1996 р.). 
Закінчила Львівську консерваторію ім 

М. Лисенка (1972 р.). Ще на початку 

1970-их рр. у складі ВІА «Ватра» вона 

почала поєднувати класичний опер-
ний вокал з ритмами біґ-біту (на пер-

шій платівці «Ватри» пісні «Верховинська колискова», «Відлуння в горах», 

«Як я спала на сені»). Працювала концерт-
мейстером у Львівській хореографічній школі, 

концерт-мейстером-педагогом Дрогобицького 

та Івано-Франківського музучилищ, виклада-
чем музичної школи імені С. Крушельницької. 

Тривалий час Леся Боровець була солісткою 

Львівської філармонії, а основу її репертуару 

складали пісні Богдана Янівського. Також була 

солісткою Львівського радіо і ТБ, ансамблю 

«Медікус» під керівництвом Ігоря Хоми. З 

початку 1990-их років вона у складі гурту  
О. Зелінського «Львівське ретро» по крихтах 

відроджує галицьку естраду 1930-их років.  
З 1993 р. є незмінною солісткою ансамблю 

«Галицька ревія». 
Проживає у Винниках з серпня 2003 р. 
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Боровик Олександр Валерійович (народився 7 квітня 1968 р. у 
Винниках) — український політик, юрист та економіст. Працював 
заступником міністра економіки України та радником одеського 

губернатора Михеїла Саакашвілі. 
Дитинство провів у Винниках. Родина Боровиків проживала в 

будинку по вул. Тан-
кістів (тепер Івасюка), 

26. Родина Мухіних 

(батьків матері) прожи-
вала по вул. Івана 

Франка, 23. 
Деякий час у ди-

тинстві проживав в Одесі. 

Навчався у Львівському 

державному університеті 

на факультеті іноземних 

мов, де вивчав англійську 

та французьку мови. 
Пізніше поступив до ви-
щої школи КДБ у Москві, 
на четвертому курсі поки-
нув навчання за власним 

бажанням. Батько Олек-
сандра — Валерій Васи-

льович Боровик (нар. 22.10.1939) працював в КДБ у Львові, у підрозділі 

«К», займався антикорупцією в органах МВС. 
У віці 21 року виїхав з України до Чехословаччини.Там поступив на 

юридичний факультет Празького університету, за його словами, за 

рекомендацією Вацлава Гавела. Навчався також у Гарвардському уні-
верситеті (Гарвардська школа права). Працював редактором Гарвардського 

журналу міжнародного права. 
Є одним із засновників компанії «ВіоSignal Group, Corp» у місті Нью-

Йорк. 
11 років пропрацював у «Майкрософті» юристом на різних посадах. 

Серед іншого був головним юристом по роботі з державним сектором в 

компанії. Очолював переговорний процес компанії з декількома націо-
нальними урядами, ООН, НАТО, Європейською комісією, Європейським 

агентством з мережевої та інформаційної безпеки, Європейським 

екологічним агентством, Всесвітньою організацією охорони здоров'я та 

іншими міжнародними організаціями. 
З лютого 2015 р. працював першим заступником міністра економіки в 

уряді України. 
У березні 2015 р. О. Боровик отримав українське громадянство. 
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У травні 2015 р. О. Боровик був вимушений покинути Кабмін через 

конфлікт із прем'єром Арсенієм Яценюком. Це викликало скандал в 

суспільстві, що пізніше отримав назву «Боровикгейт». 
У червні 2015 р. голова Одеської ОДА Михеїл Саакашвілі призначив 

О. Боровика своїм радником, Боровик очолив департамент Агентства з 

питань інвестицій та розвитку.  
З серпня 2015 р. виконує обов'язки голови «Agency for Investments and 

Innovation» при губернаторі М. Саакашвілі де він також є членом «Еconomic 

Development Board». 
4 травня 2016 р. подав у відставку з посади заступника голови 

Одеської ОДА, через вступ у дію нового закону про державну службу. 
Виїхав за кордон. 

У Винниках, на старому цвинтарі (біля могили воїнів УГА), 

знаходиться гробниця родини Боровик, де поховані дідо та бабця 

Олександра. 
Винників Наталя Сидорівна (2 лютого 1920 р., м. Винники —  

9 лютого 1944 р.,  
м. Київ, Бабин Яр) — 
провідний діяч ОУН. 

Навчалася в гімназії 

ім. Іллі та Іванни 

Кокорудзів «Рідної 

Школи» (в радян-
ський період це – 
школа №5). Там 

очолювала шкільну 

організацію ОУН, 

мала псевдо «Ада». 
Після закінчен-

ня гімназії — заареш-
тована НКВС 6 ве-
ресня 1940 р. НКВС 

користувалося архіва-
ми польської поліції, 

звідки черпало інфор-
мацію про україн-
ських націоналістів, 

неблагонадійних для 

польської влади, і 

зразу ж визнавали їх і 

своїми ворогами. 

Органи НКВС у  
1940 р. провели у Львові тотальні арешти української інтелігенції, 

переважно студентів львівських навчальних закладів, та ініціювали 
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показовий політичний процес, що дістав назву «Процесу – 59» (п’ятдесяти 

дев’ятьох) за кількістю підсудних. Слідство тривало понад чотири місяці. 
Цей великий політичний процес відбувся 15—18 січня 1941 р. у 

Львові у приміщенні обласного управління НКВС (тогочасна вул. 

Пелчинська, тепер — вул. Вітовського). Тоді перед московсько-радянським 

судом постали 59 молодих українців, віком від 16 до 30 років. Їх 

обвинувачували в приналежності до Організації Українських Націоналістів 

та в антирадянській діяльності. 
Московські ідеологи сподівалися зламати, покарати одних і налякати 

всіх інших, хто мріяв про самостійну Україну. Натомість дістали яскраве 

свідчення високого, незламного українського патріотичного духу. 
Всі учасники «Процесу – 59» сміливо й стійко заявляли про права 

українського народу на своїй землі.  
Матеріали кримінальної справи «Процесу – 59» із 19 томів сьогодні 

зберігаються в управлінні СБУ у Львівській області. 
В офіційних документах читаємо: «Більшість засуджених як на 

попередньому слідстві, так і на судовому засіданні не визнавали себе 

винними і не покаялись, а навпаки — заявляли у суді, що вони були і 

залишаються непримиренними ворогами радянської влади і у майбутньому, 

якщо буде така можливість, за будь-яких умов будуть вести боротьбу проти 

радянської влади…». У результаті того судилища до смертної кари 

засуджено 42 осіб, серед них — 11 дівчат (Ганна Боднар, Олена Волошин, 

Марта Грицай, Ірина Зубач, Володимира Ковалюк, Дарія Коверко, Любов 

Комар, Людвига Малащук, Ірина Пик і Олена Столяр, яка замордована 

іншим окупантом, гине в берлінській тюрмі). Серед засуджених до 

розстрілу дівчат була і Наталя Винників. 
Сторінка протоколу з допитів Наталі, збереглася в архіві. Там, де мав 

стояти підпис, дівчина записує Декалог Українського Націоналіста і додає: 

«На підставі Заповідей, я, провідник ОУН в школі № 5, моє псевдо — 
«Ада», не хочу розказувати слідству правди, не бажаю називати учасників 

організації, якими я керувала, не бажаю розказувати слідству про свою 

роботу в Організації Українських Націоналістів. Бажаю бути надалі вірною 

своїй організації, слідству я нічого більше не скажу, бо я хочу, щоби була 

Самостійна Україна. Остаюсь на позиціях оунівської влади. Наталя 

Винників. Львів, 10. ХІ. 1940 р.». Її також засудили до розстрілу. Згодом 

Рішенням Колегії Верховного суду СССР від 15 березня 1941 р. покарання 

було «пом’якшене».  
Наталі Винників смертну кару замінили на 10 років концтаборів і  

5 років позбавлення прав. З Бригіток частину засуджених перевезли в 

бердичівську тюрму. З наближенням фронту, у липні 1941 р., коли німці 

бомбардували місто, Наталя разом з групою в’язнів вибралася на волю. 

Енкаведисти, відступаючи, підпалили тюрму і закидали її гранатами. 
Небагатьом вдалося врятуватися. 
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Після визволення Наталя Винників продовжує боротьбу в лавах ОУН, 

тепер уже проти німецьких окупантів. З похідними групами ОУН 

українську націоналістку направили на Східну Україну. Завдання похідних 

груп — організовувати населення східних регіонів на боротьбу з 

фашистами, за самостійну Україну. 9 лютого 1942 р. у Києві гестапо 

заарештувало Наталю Винників. Разом з іншими патріотами її розстріляли у 

Бабиному Яру. 
Винничук Юрій Павлович (народився 18 березня 1952 р.,  

м. Станіславів) — український журналіст, 

письменник, редактор, Почесний 

громадянин Винник (2016 р.). Освіту 

здобув у Прикарпатському університеті 

імені В. Стефаника. 1974 р. переїхав до 

Львова, працював вантажником, 

художником-оформлювачем. 
1987–1991 рр. — режисер Львів-

ського естрадного театру «Не журись!». 
1991–1994 рр. — редактор відділу 

містики та сенсацій газети «Post-Поступ». 
1995–1998 рр. — головний 

редактор газети «Гульвіса». 
1998–1999 рр. — редактор відділу 

газети «Поступ». 
З 2006 р. — головний редактор 

газети «Post-Поступ» (відновленої). 
Член Асоціації українських 

письменників (з 1997 р.). 
Став першим лауреатом премії «Книга року Бі-Бі-Сі» за роман 

«Весняні ігри в осінніх садах» (2005 р.). Отримав відзнаку «Золотий 

письменник України» (2012 р.). У грудні 2012 р. роман Ю. Винничука 

«Танґо смерті» був відзначений премією Книга року Бі-Бі-Сі. 2015 р. 

вийшов роман «Аптекар». 
З 1974 р. проживає у Винниках. 
Влох Михайло (15 вересня 1896 р., м. Винники — 15 вересня 1978 р., 

м. Саут-Баунд-Брук, США) — краєзнавець, поручик австрійської армії, 

старшина УГА, автор регіонального збірника про Винники «Виники. 

Звенигород. Унів та довкільні села» (1970 р. Чикаго, США). Батько Олекса і 

мати Параскевія були середньозаможні селяни. З ранньої молодості брав 

активну участь у житті українських товариств у Винниках. Після закінчення 

народної школи у Винниках, у 1915 р. закінчив Українську Академічну 

гімназію. Закінчивши старшинську школу при телеграфічному полку в Ст. 

Пельтен, був висланий на російський фронт. Під кінець війни був 

призначений на сербський фронт, але туди не доїхав через падіння австро-
угорської монархії 
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Михайло Влох, як чотар австрійської армії пішов за покликом 

Шевченківського Заповіту. Відбувши воєнну кампанію, потрапляє в Одесу. 

У 1918 р. М. Влох як випускник старшинської  школи в Австрії, в часи 

відродження України, з  
1-го листопада 1918 р. 

керує службою зв’язків.  
Чотар М. Влох був 

старшиною зв’язків, від-
повідальним за справу для 

2-го корпусу УГА, що 

оточував Львів. Разом з 

поручиком  Луцишином, 
який був у складі теж 2-го 

корпусу УГА, забезпечили 

якісний фронтовий зв’я-
зок, що обслуговував ар-
мію й допоміжні формації. 

Михайло Влох сту-
діював в Українському  

Таємному Університеті. 

Він пережив страхіття 

Берези-Картузької. Щоб 

уникнути переслідувань 

поліції, переїхав до Вар-
шави, де працював і про-
живав разом з сім’єю. Він 

«моторизував» Варшаву, 
де його фірма продавала опони. 

Коли Червона армія окупувала українські землі, виїхав через 

Швейцарію, Швецію і Венесуелу до США. Тут працював над збиранням 

матеріалів для регіонального збірника «Винники, Звенигород і Унів». 

Власним коштом (пожертв було мінімально) видав книгу на 500 сторінок. 
15 вересня 1978 р. перестало битися серце великого патріота. 

Об’єднання колишніх  вояків Української Армії прощалося з покійним  з 

прапором відділу у каплиці Василя Музики, а тіло його похоронене в 

Баунд-Бруку. 
Влох Орест-Степан Григорович (2 липня 1934 р., м. Винники —  

5 травня 2009 р., м. Львів) — український фізик і громадсько-політичний 

діяч, професор, академік АН ВШ України, член Міжнародної спілки 

кристалографів, Міжнародного товариства оптичної техніки та 

Українського фізичного товариства, голова західного регіонального 

відділення АН Вищої школи України. 
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Батько Григорій Олексійович (1892—

1980 рр.) і мати Ольга Степанівна (1904—1984 
рр.) — були селянами.  

1986 р. саме завдяки йому було зупинено 

ланцюгову реакцію на четвертому блоці 

Чорнобильської АЕС. У Львівському 

університеті ім. Івана Франка О. Влох заснував 

кафедру нелінійної оптики, СКТБ 

«Модулятор», факультет перепідготовки 

кадрів. З його ініціативи у Львові засновано 

науково-дослідний Інститут фізичної оптики 

МОН України, який він очолював до останніх 

днів. За допомогою ідей Влоха можна було 

вимірювати відстань до Місяця з точністю до 

міліметра. Науковця запрошували працювати 

на секретних заводах. Він був засновником та головним редактором 

наукового журналу «Ukrainian Journal of Physical Optics», членом 

редакційних рад наукових журналів («Функціональні матеріали», 

«Науковий Світ»), членом наукової ради з фізики сегнетоелектриків і 

діелектриків при АН СРСР та галузевої науково-методичної ради 

відповідного профілю, організатором наукових конференцій і шкіл, зокрема 

міжнародних. Написав понад 550 наукових праць. Також О. Влох був 

дійсним членом Міжнародного союзу кристалографів та одним із 

засновників АН Вищої школи України. Він вклав свої знання не лише в 

усунення наслідків Чорнобильської трагедії, а й у виявлення причин хіміко-
токсичного забруднення західного регіону України. Як один із засновників 

Народного Руху України та народний депутат Верховної Ради України 1-го 

демократичного скликання, був організатором багатьох заходів, 

спрямованих на підняття національної свідомості українців в період 1988—

1991рр.  
У своїх виступах він відстоював необхідність відновлення історичної, 

культурної і духовної ідентичності українців, встановлення 

добросусідських міждержавних стосунків. Серед його нагород — золота 

медаль ВДНГ СРСР, диплом пошани ВДНГ УРСР, «Нагорода Святого 

Володимира» АН ВШ України, диплом і срібна медаль «За досягнення в 

ХХ столітті» (Кембридж, ІВС), Благословенна грамота Патріарха 

Київського і всієї Руси-України за церковні заслуги перед Українською 

Православною Церквою Київського Патріархату, орден «За заслуги» III 

ступеня. Орест Влох помер 5 травня 2009 р. Похований на Личаківському 

цвинтарі. 
Возницький Борис Григорович (16 квітня 1926 р., с. Ульбарів, 

Волинського воєводства, тепер Дубенський район, Рівненська область —  
23 травня 2012 р., в автокатастрофі між селами Куровичі та Печенія 

Золочівського району Львівської області) —  український музейний діяч та 
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мистецтвознавець, Почесний громадянин Винник з 7 липня 2011 р. 
Вручення диплому про присвоєння почесного звання відбулося під час 

урочистостей з нагоди відзначення 20-річчя з часу створення 

Винниківського історико-краєзнавчого музею.  
Борис Возницький починав 

свою діяльність у Винниках і був 

натхненником створення Винни-
ківського історико-краєзнавчого 

музею, збирав перші експонати для 

нього (у 1955—1956 рр. він 

проживав у Винниках в будинку на 

вул. Леніна (тепер вул. Галицька, 

59). Коли у Винниках з’явився 

історико-краєзнавчий музей, це був 

вже другий музей. Перший – кімната-
музей, яку створив Борис 

Возницький. 
17 серпня 1955 р. Борис 

Возницький був зарахований у 

Винниках вчителем креслення та 

малювання. Борис Григорович, щоб забезпечити сім’ю, працював у двох 

школах (СШ №1 і СШ №2), вчив дітей малювати. Він вів два гуртки: 

краєзнавчий і туристичний у тодішньому Будинку піонерів. Саме у 

Винниках він створив перший музей, експонати до якого збирав разом з 

учнями міста. Організовуючи експедиції в ближні села, вони знайшли 

унікальні речі, яким немає ціни, розкопали у лісі два кельтські поселення. 
Разом робили археологічні пошукові експедиції, зібрали колосальну 

колекцію. Багато експонатів із тих часів зберігаються в Історико-
краєзнавчому музеї, а деякі – в Олеському замку. На жаль, коли він був 

змушений поїхати у Ленінград на навчання, цей музей перестав існувати. 
15 квітня 2014 р., у Винниках відбулося відкриття двох виставок під 

спільною назвою «Врятовані скарби. Пам’яті Б. Г. Возницького 

присвячується» у історико-краєзнавчому музеї (вул. Івасюка, 5): 
*Роботи реставровані студентами коледжу ім. І. Труша; 
*Життя Б. Г. Возницького у світлинах. 

На відкритті відбулося погашення марки із зображенням Б. Г. Воз-
ницького, присвяченої його пам'яті. 

Похований на Личаківському цвинтарі. 
Винники першими увіковічили пам’ять про Б. Возницького, 

назвавши одну із вулиць міста його іменем (31 травня 2012 р.). 
Історична довідка. Герой України (2005 р.), заслужений працівник 

культури України та Польщі, лауреат Державної премії ім. Т.Шевченка 

(1990 р.), премії ім. Я. Кохановського. Нагороджений: почесною відзнакою 

президента України (2001р.), орденом «За заслуги» I та II ступеня, 
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найвищою відзнакою Польщі орденом «Командора» (2003 р.), лауреат 

всеукраїнської премії «Визнання», почесний, дійсний член Академії 

мистецтв України, доктор honoris causa Варшавської академії мистецтв 

(2004 р.), президент Українського національного комітету Міжнародної 

Ради музеїв (ІСОМ), голова Ради директорів музеїв Львова, член ради по 

сакральному мистецтву при Львівській греко-католицькій єпархії. 1962—

2012 рр. – директор Львівської галереї мистецтв. Поповнював фонди цього 

музею, виїжджаючи в експедиції по Західній Україні рятував тисячі творів 

мистецтва. Створив нові музейні відділи, зокрема: Олеський замок  
(1975 р.), Золочівський замок (1986 р.), Підгорецький замок (1984 р.), музей 

мистецтва давньої української книги (1977, 1997 рр.), музей М. Шашкевича 

(1986 р.), музей львівської сакральної барокової скульптури XVIII ст. – 
«Творчість Іоана Георгія Пінзеля» (1996 р.), експозицію в колишньому 

палаці Потоцьких (2005 р.), музей Михайла Дзиндри (2005 р.). Автор 

путівників по Львівській галереї мистецтв, Олеському замку (1977 р.), 

каплиці Боїмів (1979 р.), музею І. Г.Пінзеля (1996 р.), наукових досліджень 

про творчість живописця Й. Конзелевича, архітектора і скульптора  
П. Гіжицького, скульпторів І. Г. Пінзеля, Ф. Оленського, М. Полейовського, 

книги «Микола Потоцький, староста Канівський та його митці 

архітектор Бернард Меретин і сницар Іоан Георгій Пінзель» (2005 р.). 

Організатор численних історико-художніх виставок, у т.ч. великої 

експозиції «Гетьман Іван Мазепа: погляд крізь століття» (2003 р.), 

виставка «Іван Виговський: особа і час», «Розп’яття (до 2000-річчя від 

народження Христа)».  
Врецьона Володимир (11 червня 1907 р., м. Винники, вул. Під-

діброва, 5 — 4 вересня 1967 р., Бей-Шор, США) — лікар, український 
політичний діяч, учасник українського національно-визвольного руху, 
активний член ОУН, керівник санітарної служби Повстанського штабу 

ОУН у Кракові від березня 1940 р. Член куреня Лісові Чорти від 1928 р. до 

1960 р., комендант пластової округи Львів-місто 1928—1930 рр. 

Вихованець «Пласту», де дійшов до рангу головного пластуна, протягом 

певного часу займав становище кошового Великого львівського коша. 
Закінчив філію Академічної гімназії у Львові (1926 р.). За освітою — 

медик. Почавши однорічну лікарську практику, працював у жіночій клініці 

Львова. З 1936 р. і до Другої світової війни мав практику в Сколе. 

Очолював провід підпільного Пласту 1931—1932 рр., причетний до 

утворення Тимчасового Правління Ярослава Стецька у 1941 р. Воєнні дії 

примусили його покинути місце своєї лікарської праці у Сколе та переїхати 

на Захід. У Кракові працював в жіночій клініці, щоб продовжувати 

розпочату ще у Львові спеціалізацію в гінекології.  
У вільний від лікарської праці час, д-р В. Врецьона був дуже 

активний у революційних колах ОУН, що готувалися  до повернення в 

Україну. Провід доручив йому керувати  медично-санітарною роботою. Він 

організовував для членів ОУН курси організаційно-санітарної справи та 



 
50 

 

курси першої допомоги під час воєнних дій для української громади в 

Кракові. І справді, коли влітку 1941 р. постала можливість, д-р В. Врецьона 

був одним з перших, кого вислала організація через чинні ще тоді кордони 

до Львова, для створення  медично-санітарної служби. Увесь вільний час 

(1941—1942 рp.) присвячував Українському Червоному Хресту. З 

дружиною д-ром Біленькою, д-ром T. Воробцем та д-ром M. Григорчуком 

організував при організації мережі станиць і санітарних пунктів по всій 

Західній Україні. 
Головна і найважча праця в УЧХ припала д-рові В. Врецьоні, коли 

ранньою зимою німці звільнили полонених українців, колишніх військових 

радянської армії. Без жодного санітарного огляду випущено на волю сотні 

тисяч полонених, багато з яких або вже були хворі або щойно заразилися 

плямистим тифом. Пророблена тоді Українським Червоним Хрестом робота 

залишиться на сторінках нашої історії, а д-р В. Врецьона був один з 

головних працівників УЧХ, що несли допомогу нашим полоненим. 
Після ліквідації німцями УЧХ, д-р В. Врецьона став керівником 

Лікарської Палати у Львові, залишаючись на посаді аж до приходу 

комуністів у 1944 р. Така установа в медично-санітарній системі Західної 

Європи відіграє роль посередника між лікарськими організаціями і 

державним міністерством здоров'я та займається реєстрацією лікарів, їх 

фаховою освітою, влаштуванням на роботу. Повних три роки д-р Врецьона 

був українським керівником Львівської Лікарської Палати.  
Внаслідок військових дій у 1944 р. виїжджає до Австрії, де працює як 

лікар в Сан-Пальтен, а опісля — при ІРО в Зальцбурзі. У вересні 1949 р. 

прибув до США і, склавши лікарські іспити в штаті Нью-Йорк, почав 

працювати в шпиталі в Бей-Шор на Лонг-Айленді. Останніх шість років 

працював там же, як приватний лікар. Член-засновник Українського 

Лікарського Товариства в США та Українського Інституту Америки. 

Виступав з доповідями для Відділу Нью-Йорк у 1952—1953 рр., був 

головою Наукового з'їзду УЛТПА в Чикаго в І966 р. Несподівано помер  
4 вересня 1967 р. 

Врецьона Григорій Захарович (8 жовтня 1839 р., м. Винники —  
2 листопада 1901 р., м. Львів) –  перший визначний педагог та освітній діяч 

з Винник, редактор і видавець педагогічних журналів та автор підручників і 

популярних видань. Григорій Врецьона народився і жив у Винниках, в 
родині «чесних і працьовитих міщан» — Захарія Врецьони та його дружини 

Анастасії Банах.  

Початкову освіту здобув у 1850 р. у місцевого дяка Самойловича. 

Далі продовжив навчання у бурсі Ставропігійського інституту. Спочатку 

навчався у греко-католицькій взірцевій школі, потім — у бернардинській 

гімназії. Після навчання закінчив дворічні педагогічні курси. 
Практичну педагогічну діяльність Григорій Врецьона розпочав на 

початку 1862 р. шкільним практикантом у взірцевій греко-католицькій 

школі при Народному домі Львова, а з 1 березня того ж року шкільна влада 
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(тоді це була руська митрополича консисторія) призначила його в село 

Підгірці Золочівського повіту, де він працював упродовж 15-ти років 

спочатку на посаді вчителя, а пізніше-управителя двокласної школи. 
Патріотизм і завзятість молодого вчителя викликали невдоволення 

влади, неодноразово були причиною завданих йому прикростей. Але 

самовіддана взірцева праця діставала високу оцінку не лише громади, а й 

шкільних урядовців, від яких він щороку одержував нагороди й похвали. 
Знаковим у житті Григорія Врецьони став 1877 р. З 1877 р. Григорій 

Врецьона — старший учитель, 

а наприкінці своєї праці — 
заступник (виконувач обов’яз-
ків) управителя в єдиній на той 

час українській школі вправ 

при чоловічій учительській 

семінарії у Львові. Г. Врецьона 

був одним із тих, хто суттєво 

вплинув на розвиток цієї 

школи. Він активно відстоював 

право українців на рідну 

школу, а освіту вважав голов-
ним чинником поступу нації. 

Його погляди на школу з рід-
ною мовою, побудованою на 

засадах народності, демокра-
тизації, гуманізації навчально-
виховного процесу, співзвучні 

з ідеями класиків вітчизняної 

та закордонної педагогіки. 
Саме у Львові най-

яскравіше виявився талант 

Григорія Захаровича як педагога, громадського діяча й видавця. Він усім 

серцем вболівав за те, щоб створена в 1877/1878 навчальному році перша 

народна школа з українською мовою викладання, яку він називав «єдиноє 

сонце на нашім небосклоні», успішно розвивалася з допомогою всієї 

української спільноти.  
Цінними з погляду сьогодення є думки Г. Врецьони про зв'язок школи 

із реальними потребами життя, необхідність спільної праці навчального 

закладу, батьків і громади у вирішенні освітньо-виховних завдань.  
Григорій Захарович Врецьона був відомий у Галичині не лише своєю 

плідною педагогічною працею, а й великою активністю  в громадсько-
просвітницькій діяльності. Член усіх народних українських товариств, 

директор Крайового Кредитового Союзу, він здобув собі славу чесної, 

безкорисливої, відданої національній ідеї людини. Г. Врецьона відзначився і 

в організації товариства «Просвіта» у Львові. Він був його членом-



 
52 

 

засновником і членом Головного виділу, фундатором стипендійного фонду 

для незаможної молоді при товаристві. Разом з о. Гірняком організував 

«Просвіту» і у Винниках (1896 р.). 
Все своє життя Григорій Захарович Врецьона присвятив творчому 

пошукові в царині теорії і практики виховання, спираючись на національні 

традиції та передову європейську і світову педагогічну думку. Набуваючи 

педагогічного досвіду, він відчув потребу поділитися своїми міркуваннями 

з іншими педагогами, з громадськістю. Засобом для цього стали публікації в 

педагогічних часописах «Учитель», «Слово», «Газета шкільна», «Ластівка», 

«Діло», «Зоря». 
У 1880 р. він видав перший професійний вчительський журнал 

«Школьна Часопис» з метою «розбудити» вчителів і розпочати шкільний 

рух. Упродовж 10-ти років Григорій Захарович Врецьона був незмінним 

редактором «Школьної Часописі». Співпрацювали з виданням такі відомі в 

Галичині автори, як Олександр Барвінський, Михайло Банах, Павло Кирчів, 

Іван Хабаровський, Роман Заклинський, Кирило Кахникевич, Наталія 

Гладилович, Стефан Ковалів. Провідною й постійною темою статей була 

проблема мови викладання в школі. ЇЇ висвітленню присвячені виступи 

багатьох авторів, які доводили необхідність навчання дітей рідною мовою і 

шкідливість навчання чужою. 
«Школьна Часопис» своєю багатосторонньою діяльністю зробила 

вагомий внесок у боротьбу за українську національну школу, в чому велика 

заслуга Григорія Захаровича Врецьони. Цей журнал відіграв важливу роль у 

розгортанні громадського педагогічного руху, солідаризації учительського 

загалу, в організаційному становленні, заснованого у 1881 р. Руського 

Педагогічного Товариства (РПТ), до якого перейшли шкільні учительські 

справи, якими займалася «Просвіта». 
Руське педагогічне товариство стало невід’ємною складовою 

частиною національного руху галицьких українців наприкінці ХIХ – у 

першій половині ХХ ст. 1881–1912 рр. – Руське педагогічне товариство, 

1912–1926 рр. назва – Українське педагогічне товариство, 1926–1939 рр. – 
Українське педагогічне товариство «Рідна школа», було громадською 

культурно-освітньою організацією, яка займалася заснуванням українських 

загальноосвітніх шкіл, професійних шкіл, дитячих садків, виданням 

педагогічних журналів, шкільних підручників та посібників. Діяло спочатку 

в Галичині, а згодом і на Волині. Припинило діяльність у 1939 р. 
Г. Врецьона також був активним діячем шкільного товариства 

«Поміч», підтримуваного українськими патріотами. Це — різновид бурси, 

що навчає бідну молодь, забезпечує її житлом, одягом, харчуванням та 

підручниками. Завдяки діяльності товариства, вже на третьому році школа 

мала 340 дітей (4 класи для хлопців і 5 для дівчат) та 11 педагогів. 
У 1885 р. Григорій Захарович Врецьона поховав двох синів – Григорія 

(1864-1885) та Кирила (1866-1885). Горе підкосило його, але працював він з 

іще більшою енергією. Неординарні педагогічні здібності, відданість 
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обраній професії, творче ставлення до своїх обов’язків принесли Григорію 
Захаровичу високий авторитет, дали багатий матеріал для науково-
методичних публікацій. 

 

 
Могила Г. Врецьони та його синів (Личаківський цвинтар) 

 
У зв’язку з важкою хворобою, Григорій Врецьона вийшов на пенсію у 

вересні 1901 р. Крайова шкільна рада, враховуючи його багаторічну плідну 

діяльність, зробила подання до центрального уряду у Відні про 

нагородження педагога Золотим хрестом за заслуги. 
Помер Григорій Захарович Врецьона 2 листопада 1901 р. Похований 

на Личаківському кладовищі у Львові поряд зі своїми синами. 
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Праці:  
*Врецьона Г. Які учителі, такі і школи // Газета школьна. 1878. Ч. 16; 
*Врецьона Г. Учиттелі і їх вліянє // Школьна Часопись. 1880. Ч. 1; 
*Врецьона Г. Руська образцева школа // Учитель (Додаток до «Ластівки»). 

1880.Ч.1;  
*Врецьона Г. Справи руського товариства педагогічного // Школьна 

Часопись. 1881. Ч. 23, 24;  
*Врецьона Г. Зоня. Безплатна вчителька: Повість нестарого педагога… для 

молодих і старих. Л., 1883;  
*Врецьона Г. Новомоднії основи виховання // Школьна Часопись. 1886.  
Ч. 19–20;  
*Врецьона Г. Практична наука руской правописи в народних школах. Л., 

1888;  
*Врецьона Г. Народно-рускій катехізм. Л., 1894. 

Врецьона Євген (1 жовтня 1905 р., м. Винники, вул. Піддіброва, 5 — 
4  лютого 1975 р., м. Базель, Швейцарія; 

псевда: «Беран», «Волянський», «Ґенко 

(1)», «Ґанді», «Турчишин») — україн-
ський політичний і військовий діяч, один 

із найближчих сподвижників Є. Коно-
вальця, провідний діяч УВО і ОУН, 

керівник розвідувального відділу Штабу 

Карпатської Січі, член УГВР. 
Його батько, Омелян Врецьона, 

був унтер-офіцером Австрійської армії, 

потім – офіцером Української Галицької 

Армії. Мати Марія походила з роду 
Банахів. Батьки з дитинства при-
щеплювали Євгену любов до України, 

виховували у християнському дусі. 
Юність. 
У Винниках він був одним із 

засновників української спортивної  

організації «Дніпро» (1930 р.). Є. Вре-
цьона в юнацькі роки навчаючись у 

гімназії став членом «Пласту», куреня 

«Лісові Чорти». 1925 р. був керівником 

одномісячної прогулянки об’єднаних гуртів 1-го і 7-го пластових юнацьких 

куренів (головна гімназія і філія) через Чорногору, Горгани і Бескиди аж до 

Бубнища, де відбулася зустріч всіх пластунів Західної України. За 

спогадами Володимира Янева входив до самостійного Гуртка старших 

пластунів імені Бою під Крутами. Є. Врецьона завжди проявляв ініціативу і 

організовував нові форми пластової діяльності, як, наприклад, пластовий 

кооператив у Винниках. Набув фах інженера-хіміка, закінчивши у 1933 р. 
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Вищу технічну школу у Празі, дописував до професійного часопису 

«Технічні вісті». 
Діяльність в УВО та ОУН. 
Член УВО, пізніше ОУН (з 1929 р.). УВО (Українська військова 

організація) була створена 30 липня 1920 р. в Празі у відповідь на 

польський терор (і не тільки польський). До початкового складу УВО 

увійшли колишні Січові стрільці і вояки Армії УНР, керовані полковником 

Є. Коновальцем. УВО – перша політична сила, яка була організована на 

засадах державотворчого націоналізму. Навесні 1921 р. полковник Є. Коно-
валець прибуває до Львова і на перших зборах офіцерів накреслює 

програму і завдання нової революційної організації. «Залізний командир» 

розраховує на власні національні сили, скеровує боротьбу як з 

полонофільством, так і з москвофільством. Наприкінці 1920-их років в 

організацію вступає молодий, енергійний, рішучий до боротьби за волю 

України, Є. Врецьона. У цей період організація нараховувала близько 700—

800 членів, надзвичайно відданих українській національній справі людей. 

Кожний член УВО – це, без перебільшення, була окрема індивідуальність, 

сама ж УВО була елітарною структурою. 
Був членом Студентської екзекутиви при Академічному домі у 

Львові, завданням якої було керувати охороною українських установ під 

час нападу на них польських боївок у листопаді 1928 р. Тоді українці-
галичани відзначали 10-ту річницю ЗУНР. У липні 1927 р. познайомився з 

Є. Коновальцем і невдовзі став одним з його найближчих сподвижників. У 

лютому 1930 р. на скликаній у Львові Першій краєвій конференції ОУН на 

західноукраїнських землях обраний керівником військово-вишкільної 

референтури крайової Екзекутиви ОУН. З 1930 р. неодноразово арешто-
вувався польською поліцією. Євген Врецьона довгий час, як чесна і порядна 

людина, завідував партійною касою в ОУН. 
1930 р. ОУН на відповідь на репресії у Наддніпрянщині планувала 

здійснити замах на представника СРСР у Львові. Однак до рішучих дій 

справа не дійшла, і його організатори були арештовані.  
Під час слідчого арешту, спіткала його трагедія – померла  мати. 

Поліцаї привезли Євгена у Винники у кареті в кайданах. Польські окупанти 

дозволили Євгенові побачити померлу маму на катафалку лише кілька 

хвилин у їх присутності. Глибокий біль по втраті матері і ненависть до 

ворогів України зоріла з його очей під час тих трагічних  хвилин. 
Влітку 1931 р. Є.Врецьона — підсудний у процесі над членами ОУН 

М. Ласійчуком і В. Саляком, разом з якими готував напад на радянське 

консульство у Львові. Слухання тривали у Львові з 18 червня по 3 липня 

1931 р., і судом присяжних Євгена Врецьону було звільнено за браком 
доказів. 

У першій половині 1930-их рр. Євген Врецьона стає одним із 

найближчих (з-поміж активістів Пласту) дорадників полковника Є. Коно-
вальця, який одночасно був керівником УВО та ОУН.  
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Після засудження та страти Василя Біласа та Дмитра Данилишина 

польською владою за напад на пошту у Городку, ОУН здійснило у цій 

справі власне розслідування з метою встановлення осіб, винних за провал 

операції, за наслідками якого було виправдано фактичного керівника акції у 

Городку Миколу Лебедя та усунуто з посади Крайового провідника ОУН 

Богдана Кордюка («Нового»). На організаційному суді ОУН, який 

здійснював розгляд цієї справи, Євген Врецьона виконував обов'язки 

секретаря (Берлін, 1933 р.). 
Брав участь у Конференції Проводу ОУН з представниками Крайової 

Екзекутиви ОУН, яка відбулася у період з 3 по 6 червня 1933 р. у Берліні, як 

співпрацівник Проводу. 
З червня  по вересень 1934 р. (1 вересня польська влада закрила 

газету) редактор перших 6 номерів спортивної націоналістичної газети 

«Готові» (Львів). Дописував до  часописів «Технічні вісті» і «Студентський 

шлях». 
У другій половині 1930-их рр. влаштував у Винниках нелегальну 

лабораторію з виготовлення вибухівки для ОУН. 
Є. Врецьона був політв’язнем концентраційного табору у Березі 

Картузькій (липень 1934 р. — квітень 1936 р.). Після звільнення 

влаштувався на роботу у новоствореному банку для української кооперації 

під назвою «Промбанк», згодом виїхав до Праги. Проживаючи у Празі,  

бере активну участь у житті української громади у Чехії. 
У Карпатській Україні. 
1938—1939 рр. нелегально перебував на Закарпатті, де брав участь у 

визвольних змаганнях закарпатських українців. Був одним із організаторів 

військових частин (Карпатська Січ) у Карпатській Україні. Разом з 

колишніми членами Крайової Екзекутиви ОУН на Західноукраїнських 

землях Іваном Габрусевичем («Джоном»), Михайлом Колодзінським 

(«Гузаром»), Зеноном Коссаком («Тарнавським»), Романом Шухевичем 

(«Щукою»), Олексою Гасином («Лицарем») та іншими входив до так званої 

групи «крайовиків», яка вважала, що у своїй діяльності ОУН має 

керуватися лише українськими інтересами без огляду на інтереси інших 

сторонніх сил.. 
Був одним з членів Генерального штабу Карпатської Січі, який 

очолював полковник Михайло Колодзінський («Гузар»), та керівником 

розвідувального відділу. Наказом Генерального штабу Карпатської Січі від 

6 лютого 1939 р. Є. Врецьоні було надано звання чотар. Згодом був 

призначений  на посаду інспекційного старшини Хустського гарнізону 

Карпатської Січі, в обов'язки якого входило здійснення регулярних 

перевірок та оглядів стану гарнізону, контроль за проведенням 

підстаршинського інструкторського та інструкторського курсів жіночих 

відділів Карпатської Січі у Хусті. 
4. січня 1939 р. Є. Врецьоні надано громадянство Карпатської 

України.  
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У ніч з 13 на 14 березня 1939 р., коли вирішувалося питання щодо 

озброєння частин Карпатської Січі для протидії угорським військам, які 

розпочали наступ на територію краю, Євген Врецьона разом з чотарем  
Л. Криськом («Крісом») передав коменданту Хустського коша Карпатської 

Січі наказ відрядити Першу булавну сотню до будинку Уряду Карпатської 

України для отримання зброї зі складу чехословацької жандармерії.  
15 березня 1939 р. на заклик Начальної команди новостворюваних збройних 

сил незалежної Карпатської України зголосився до штабу Національної 

Оборони Карпатської України. 
Після поразки Карпатської України та програного бою під Буштином, 

потрапив у середині березня 1939 р. у мадярський полон. Зі споминів його 

сестри Іванни Врецьони відомо, що мадярські фашисти катували його до 

смерті, перебивши йому дві ноги. Подумавши, що він мертвий, кинули його 

до моргу. Але Бог був на його боці і вночі йому вдалося виповзти на животі 

з нього (це була тимчасова польова тюрма). Після звільнення проживає у 

Відні і Празі. 
Діяльність під час Другої світової війни. 
Коли «розкололася» Польща в 1939 р., переїжджає до Кракова, 

долучається до фракції ОУН(б), яка була створена  у лютому 1940 р. 

Одружується з Ольгою Лобшинецькою (уродженкою с. Підберізці). Зі 

споминів його племінника п. А. Костіва, Є. Врецьона в цей період по 2 рази 

на добу переходив р. Сян (тогочасний радянський кордон). Бувши 

невисокого росту носив довгий плащ-пороховик, чорний капелюх і 

масивний портфель (у портфелі завжди був наган).  
Після початку Другої світової війни у Кракові увійшов до 

референтури Служби безпеки ОУН(б), керівником якої був Василь 

Турковський («Павло»). Був одним з організаторів Українського 

національного комітету у Кракові (1941 р.). 14 червня 1941 р. разом з 

іншими українськими політичними та громадськими діячами підписав 

Відозву до українського народу з закликом до об'єднання для всіх 

патріотичних сил для відновлення Української держави. 
Після вибуху німецько-радянської війни у червні 1941 р. Євген 

Врецьона у складі похідної групи ОУН (б) на чолі з Ярославом Стецьком та 

Василем Куком переходить лінію кордону і 30 червня 1941 р. опиняється у 

Львові. 2 липня 1941 р. вступив до Української народної міліції та очолював 

міську команду УНМ до моменту її розпуску 11-12 (за іншими даними 15) 

серпня 1941 р. Частина працівників була арештована, інші пішли у підпілля. 

Важливу роль Євгена Врецьони у створенні української міліції Львова 

разом з Іваном Равликом улітку 1941 р. відзначав й інший учасник подій 

Василь Кук. Ярослав Стецько згадував, що Євген Врецьона перебрав пост 

«президента поліції» від Івана Равлика. 
Певний період був заступником М. Лебедя (шефа Служби безпеки 

ОУН) по Службі безпеки ОУН.  
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1942 р. став одним з активних організаторів УПА. 1943 р. разом з  
М. Лебедем вів перемовини між УПА та польською АК у Львові. Член 

референтури зовнішніх зв’язків ОУН (1943—1944 рр.). 
Збройні напади УПА на угорців на Волині в 1943 р. призвели до того, 

що угорці, які не бажали гинути за інтереси Німеччини в чужих землях, 

пішли на встановлення зв’язку з повстанцями. В результаті відбулося кілька 

зустрічей, і були вироблені умови тимчасового перемир’я. яке 

дотримувалося обома сторонами. Переговори відбувалися також у Львові і 

Будапешті. На початку грудня 1943 р. українська делегація у формі 

угорських гонведів відбула на військовому літаку з аеропорту Скнилів зі 

Львова до Будапешта. У групі були М. Луцький (голова), Є. Врецьона 

(«Волянський») та майбутній віце-президент підпільного українського 

парламенту — Української Головної Визвольної Ради (УГВР) отець Іван 

Гриньох («Герасимівський»). Як згадував Іван Гриньох про зустріч 
української місії в столиці Угорщини: «Здивувало мене таке парадне 

привітання на порозі будинку генерального штабу. Здивувало тому, що, з 

одного боку, ми виконували таємну місію й, отже, боялись 

розконспірування... Проте відчув я в собі якесь внутрішнє задоволення. Це 

ж вітали мадярські достойники не нас, тих кількох осіб у ролі 

недосвідчених дипломатів, а наш народ, що в злиденних умовах бореться з 
найбільшими імперіями світу. Це вони, мадяри, відповідальні керівники 

суверенної держави, бачать у нас наших вояків, підпільників, 

революціонерів і віддають нам шану за них. Ми зростали в очах чужинців, 

нам було чим пишатися! Це ж було як-не-як досягнення нашої підпільної 

боротьби, досягнення хоч і недержавної нації, але яка водночас мислила та 

діяла по-державному».  
Покликаний до участі у Великому Зборі УГВР (який проходив 11— 

15 липня 1944 р. біля с. Сприня Самбірського повіту на Львівщині) стає 

членом УГВР, однак участі в роботі Великого Збору УГРВ з технічних 

причин взяти не міг. УГВР (Українська Головна Визвольна Рада) – 
політичний орган керівництва українським визвольним рухом, який 

оголосив себе «верховним органом українського народу в його 

революційно-визвольній боротьбі».  
На еміграції. 
В серпні 1944 р. переїжджає з родиною на Захід. В жовтні 1944 р. 

висланий ЗП УГВР до Італії для налагодження контактів із західними 

альянсами. В місті Трієст, де вже була група місії ЗП УГРВ для цього 

завдання, залишається до березня 1945 р., а згодом при переході до 

Швейцарії кордону Комо-Кясо 13 березня 1945 р., інтернований 

швейцарською владою і утримуваний в таборах праці. Після звільнення з 

табору йому вдається перевезти сина, дружину та дружину Степана 

Бандери на тимчасове  проживання до Швейцарії, а згодом – і отримати 

громадянство.  
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Член ЗП УГРВ. 1948—1950 рр. Є. Врецьона замість М. Лебедя 

виконував обов’язки президента ЗП УГРВ. Працював як інженер-хімік у 

фармацевтичній фірмі «Ціба-Гайгі» до емеритури. Активний дописувач до 

часописів «Сучасна Україна» та «Сучасність». 
Мандруючи з наплічником горами Швейцарії, помер від серцевого 

нападу 4 лютого 1975 р. Похований у місті Базель (Швейцарія). 
2006 р. у видавництві «Гадяч» вийшла праця Є. Врецьони «Фрагменти 

з життя та боротьби». Зараз у Винниках проживають нащадки рідної сестри 

Євгена Врецьони Іванки. 
На честь Євгена Врецьони названа одна з вулиць Винник.  
Гірняк Григорій  (3 березня 1865 р., с. Мелна, Бібрецький повіт — 

1945 р. літо, м. Винники) — видатний представник галицького духівництва, 

довголітній парох у Винниках 

(1889—1945 рр.), заступник Винни-
ківського декана (1906—1921 рр.), 

декан Винниківський (1921— 
1935 рр.), член Архиєпархіального 

церковного суду, парох-консультант 

Митрополичого Ординаріату, член 

управи священицького вдово-сиро-
тинського фонду, почесний радник 

Митрополичої Консисторії (з 1912 р.), 

почесний крилошанин Митрополичої  

Капітули (з 1931 р.). У громадському 

житті — член Громадської ради 

Винник та Повітової ради, один із 

засновників та активних діячів вин-
никівської читальні товариства «Про-
світа». 

Народився Григорій в селян-
ській родині. Батько — Лев Гірняк, 

мати Пелагія (з Горинів). Молодий хлопчина виявився надзвичайно 

талановитим, батьки віддали його до гімназії в Бережанах, яку він закінчив 

в липні 1885 р. з відзнакою. Закінчивши гімназію, молодий Григорій 

вирішив присвятити життя Богові. Цього ж року (1885) він потрапив у 

духовну семінарію «Барбареум» у Відні, куди церковна влада посилала 

найталановитіших студентів. Тут він був членом студентського товариства 

«Січ». Після закінчення університету (20 липня 1889 р.) з найвищими 

оцінками, одружився з Ольгою Колянківською. Батько Ольги — 
статський совітник Івн Іванович Колянковський (1901 р. працював 

професором гімназії в м. Орел (Росія). Померла 13 квітня 1929 р. (прожила 

59 р.). Похована у Винниках (газета «Діло» №84 від 16.04.1929). 
15 грудня 1889 р. прийняв висвяту в священики з рук митрополита 

Сильвестра Сембратовича у соборі св. Юра. Відразу після висвяти, 2 січня 
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1890 р., о. Григорій Гірняк отримав призначення на посаду приватного 

сотрудника у Винники. Отець С. Хомінський в цей час вже був сильно 

хворий. Після смерті о. С.  Хомінського (помер 17 січня 1890 р.) 31 січня 

1890 р. о. Г. Гірняк став завідувачем цієї парафії, а з 27 січня 1894 р. – 
парохом і залишався ним аж до смерті. Винники були першим і останнім  

місцем його душпастирської праці, яка тривала 56 років.  
Крім настоятельства, о. Гірняк займав ще й інші церковні посади.  
1914 р. був іменований шкільним комісаром на Львівський повіт. І в 

громадському житті брав о. Г. Гірняк активну участь. Він підтримував 

очолюваних Юліаном Романчуком народовців у їхній боротьбі за 

рівноправність українців з поляками, за відповідне українське 

представництво в Галицькому сеймі і Віденському парламенті, а опісля за 

реформу виборів до цих установ. Григорій Гірняк разом з Костем 

Левицьким був організатором і керівником політичного товариства 

«Селянська рада» (поч. 1890-их – поч. 1900-их рр.), яка об’єднала 

хліборобів Львівського повіту. Це неабияк допомагало українським 

кандидатам у парламентських і сеймових виборах. 
Отець Г. Гірняк подбав про заснування у Винниках «Просвіти».  

14 січня 1896 р. відбулися установчі збори товариства «Просвіта». Першим 

її головою стає отець Григорій Гірняк (до 1907 р.). 
Г. Гірняк організував гуртки «Сільський Господар» і «Сокіл», 

кооператив «Товариство господарсько-кредитове» (28. 11. 1909 р.), а також 

«Горожанський клуб» (діяв під час українсько-польської війни). 
Отець Григорій Гірняк старався протистояти процесові полонізації і 

шукав різні способи, щоб завадити перетягуванню українців на латинський 

обряд. Він був переконаний, що всю солідарну працю священика та батьків 

найперше слід інвестувати в дітей. І тому постійно провадив у школі науку 

катехизму. Окрім цього радив батькам віддавати дітей на навчання до 

гімназій, духовних семінарій, університетів, щоб ті згодом могли зайняти 

відповідні становища в суспільстві. Отець Григорій Гірняк мав 

беззаперечний авторитет і українці Винник прислухались до його слів.  
Помічниками у своїй праці о. Г. Гірняк мав двох інтелігентів – 

нотаріуса Володимира Левицького і суддю Антіна Рака. У Львові так і 

говорилось, що Винники – це «Левицький, Рак і піп Гірняк». Головним 

чином завдяки їхній праці, українське населення Винник стало свідомою і 

добре організованою національною спільнотою, а Винниківський судовий 

повіт став найсвідомішим і найкраще організованим у Львівському повіті. 
Саме о. Г. Гірняк запровадив традицію використання української 

вишивки в церкві Воскресіння Господнього. У його листі до головного 

Виділу «Просвіти» читаємо: «... я власне тепер веду борбу з фабрикою і 

поляками о рускі свята. Кожда справа з релігійного церковного життя, 

котру поляки з якої небудь причини потрафляють некорисно, або сьмішно 

представити, причиняється до ослаблення нашого обряду, а тим самим і 

народности (деякі сполячені Русини (а тих у мене не бракує) тільки чекають 
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на яку нагоду, щоби свій перехід на обряд латинський перед сьвітом 

оправдати). Се у мене дуже важлива справа. ... поляки попре усіх інших 

штуках передовсім і головно косцьолами і косцюлками наш нарід нищать і 

на тим поли чекає нас найбільша, але і найтрудніша борба». 
Цікаві спогади, опубліковані у збірнику Михайла Влоха, про отця  

Г. Гірняка залишив Володимир Левицький («Від національного 

відродження до визвольної боротьби»): «Перелом у тих відносинах настає з 

початком 1892 року, коли як сотрудник старенькому парохові св. п. Хо-
мінському присилано молодого, незвичайно енергійного й освіченого о. 

Григорія Гірняка, абсольвента віденської теології. Він — свідомий 

українень і то революційного напрямку — зачинає з місця «революцію» 

передусім на церковному полі. Проповіді виголошує тільки україською 

мовою, спроваджує на власний кошт велику кількість українських 
молитовників (тоді були тільки такі видавництва чеського жида 

Штайбернера!) і починає впливати в першу чергу на дітей і молодь, бо 

старші не вміли й читати по-українському. А велику поміч дістає о. Гірняк в 

особі щойно перенесеного з Тернополя до Львова на становище вчителя при 

школі вправ учительської семінарії у Львові уродженця Винник Григорія 

Врецьони. Він — брат місцевого дяка, — часто заїжджаючи до Винник і 

бачачи невідрадні умови нашого життя і змагання о. Гірняка, помагає йому 

влаштувати доповіді, курси для неграмотних, і нарешті за 10 місяців після 

приходу до Винник о. Гірняка старанням їх обох закладено читальню 

«Просвіти».  
Про отця Г. Гірняка згадує у своїх споминах (листопад 1993 р.) 

виходець з Винник отець-канцлер Кияк Роман-Андрій: «Великий знавець 

обрядів, дуже величаво він відправляв, знаючи деталі наших церковних 

церемоній. Чудово співав, а ще краще проповідував». 
Завдяки зусиллям та старанням отця Григорія у Винниках відбулися 

важливі події національно-культурного життя, відгомін яких поширився 

далеко за межі Галичини: 
*1903 р. — розмальовано церкву Воскресіння Господнього і встановлено 

різьблений і позолочений чотириярусний іконостас рядової побудови 

(роботи Юліяна Макаревича, Модеста Сосенка та Антіна Манастирського); 
*3 грудня 1911 р. — посвячення меморіальної дошки М. Шашкевичу в 

церкві Воскресіння Господнього (це третя меморіальна дошка Маркіяну 

Шашкевичу в Україні та у світі);  
*1913 р.(вересень) — запрацювали у школі українські паралельні класи; 
*28 вересня 1913 р. — встановлення і освячення першого на Україні та у 

світі скульптурного пам'ятника  Т. Г. Шевченкові (архітектор Олександр 

Лушпинський, скульптор Андрій Яворський); 
*24 квітня 1921 р. — великий стрілецький похорон, тіла січових стрільців 

перевезено на місцевий цвинтар і поховано у стрілецькій могилі; 
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*5 червня 1922 р. — встановлення і освячення першого на Україні 

пам’ятника воїнам УГА (архітектори — Левко Лепкий та Павло Ковжун; 

скульптор — винниківчанин Василь Сидурко); 
*29 березня 1925 р. —  відкриття відновленого пам'ятника Т. Шевченку; 
*1925 р. — зведена мурована стінна дзвіниця у церкві Воскресіння 

Господнього; 
*1 жовтня 1927 р. — дитячий садок товариства «Українська захоронка»;  
*1938 р. (весна) — до 950-ліття Хрещення Русі-України встановлено та 

освячено Хрест місійний у церкві Воскресіння перед Пасхою (на 

урочистостях був Митрополит Андрей Шептицький та єпископ-помічник 

Митрополита Іван Бучко, це була остання візитація Митрополита  до 

Винник). 
У 1919 р. польська влада арештувала о. Григорія та позбавила 

можливості вільного виїзду за межі парафії. 
З кінця 1920-их рр. отець Григорій Гірняк мав доброго помічника  

о. Йосифа Осташевського (1890–1948 рр.), який з 1927 р. був парохом  
с. Підберізці. 1931 р. о. Йосифа назначено заступником  отця-декана 

Гірняка, а вже у 1935 р. він приймає відповідальність за Винницький 

деканат й сповняє цей обов’язок з усією ревністю серця до кінця своїх днів. 
З 1931 р. о. Григорій Гірняк був членом консисторії. 
1931 р. — крилошанство о. Григорія Гірняка. 

Помер  отець Григорій Гірняк 1945 р. Похований у капличці спільно 

з о.Стефаном Хомінським та його родиною на старому Винниківському 

цвинтарі. 25 та 26 квітня 2015 р. у Винниках відбулися урочистості, 

присвячені 150-ти літньому ювілею від дня народження о. Григорія Гірняка. 
У сім’ї о. Гірняка було п’ятеро дітей — двоє синів і три доньки. Вони 

отримали добру освіту і всі стали українськими патріотами. Хлопці 

одружилися. Дочка Оксана вийшла заміж за директора Теодора Мартинця, а 

дочка Тетяна — за інженера Володимира Богачевського. Їхня людська доля 

– це доля українських емігрантів у Канаді та США. Наймолодша дочка  

Ірина Гірняк залишилася з батьком-вдівцем у Винниках. Вона працювала 

вчителем молодших класів і опікувалася ним до самої смерті. Ірині так і не 

пощастило вийти заміж і мати свою сім’ю. Вона померла в 1980 р. і 

похована на старому винниківському цвинтарі поряд із капличкою, де 

спочиває о. Григорій Гірняк. 
На честь о. Гірняка Григорія названа одна з вулиць Винник. 
Голіян Володимир (13 грудня 1903 р., м. Винники — 30 травня 

1996 р., Австралія) — воїн УГА, діяч ОУН. 
З юнацьких літ брав активну участь у культурно-суспільному 

житті  Винник. Він вступив до спортивно-пожежно-руханкового товариства 

«Січ», яке було перейменоване  1912 р. у Львові на Український Січовий 

Союз (генеральний отаман К. Трильовський). У Винниках був також 

членом «Пласту» та «Сокола».  
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У часи «Листопадового чину»,  у складі УГА, як стрілець 4-ої 

Золочівської бригади, Володимир Голіян брав участь 8 червня 1919 р. у 

Чортківській офензиві. Під час другого відступу разом з бригадою 

переправився через річку Збруч. Воював на Центральній Україні. Після 

зайняття Проскурова, бригада вела низку переможних боїв за 

Старокостянтинів, Шепетівку, Полонне, а пізніше разом з 7-ю Львівською 

бригадою, 22 серпня 1919 зайняла Житомир.  
Після боїв за Житомир, перехворів на важку хворобу і вимушений був 

повернутися додому. У Винниках він не відмовився від боротьби за Україну 

й знову поринув у підпільну працю в рядах ОУН. 
У 1938 р., на заклик проводу ОУН, Володимир Голіян перейшов 

кордон. На Закарпатті продовжив збройну боротьбу за Карпатську Україну 

проти угорських загарбників. Під час боїв його важко поранили (дві 

мадярські кулі пробили йому груди). Та вилікувавшись, Володимир Голіян 

зумів перебратися до Німеччини. Лише в 1941 р. повернувся до Винник, 
одружився, виховував дітей.  

У 1944 р. йому знову довелося залишати рідні Винники, але на жаль 

назавжди. Рятуючи життя своїх дітей, перед приходом більшовиків 

Володимир Голіян з родиною виїхав на Захід. Згодом, доля закинула їх в 

далеку Австралію. 
Велику любов до України він зумів прищепити своїм дітям та внукам. 
30 травня 1996 р., на 93 році життя, перестало битися серце патріота. 

Похований Володимир Голіян в 

Австралії. 
Голіян Роман Теодоро-

вич (17 вересня 1899 р.,  
м. Винники — 17 грудня 1966 

р., м. Гонтуаз (біля Парижа) — 
старшина УГА і Армії УНР, 
журналіст, активний діяч 

Українського Національно-
Демократичного Об'єднання 

(УНДО), член Президії 

Української Національної Ради. 
Народився Роман у Вин-

никах, де його батьки, Теодор і 

Іванна, мали власну оселю. Ще 

перед Першою світовою 

війною сім’я переїхала до 

Львова. Тут Роман закінчив 

українську державну гімназію. 
Його призвали до 

австрійської армії 12 лютого 

1916 р., а вже 2 березня 
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відправили до перевишколу для однорічних добровольців у Вайскірхен, на 

Шлезьку. У червні 1916 р., Р. Голіяна призначили до старшинської школи 

для піхоти, що була при ХІ корпусі австрійської армії, в Єгерндорфі. Школу 

цю він закінчив з відзнакою у березні 1917 р. і став т. зв. кадетом-
аспірантом, тобто кандидатом на майбутнього старшину. 

Від квітня 1917 р. до січня 1918 р. Р. Голіян перебував на албанському 

фронті. Тут він був іменований десятником-підхорунжим (полковий приказ 

від 16 листопада 1917 р.). На фронті захворів і 28 січня 1918 р. був 

переведений з фронту в запілля ХІ-ої дивізії з приділом до «трену», тобто 

до обозу. Там був недовго, бо вже в березні направлено його до Відня на 

доповнення фахового старшинського вишколу для старшин обозів. Вишкіл 

цей тривав 2 місяці, тобто до травня. 
Після вишколу Р. Голіян був направлений на македонський фронт, з 

призначенням на команданта полкового обозу, 4-го полку угорських 

гонведів, в ранзі старшого десятника-підхорунжого, а вже на фронті стає 
лейтенантом, або чотарем, чи підпоручником, тобто наймолодшим 

старшиною. 
На тому становищі Р. Голіян залишився до розвалу Австро-угорської 

монархії у листопаді 1918 р. 
У листопаді Р. Голіян добирається до Львова і зараз же зголошується 

до служби в Українській Галицькій Армії. 
У грудні 1918 р. бачимо чотаря Р. Голіяна ад’ютантом команданта 

вишколу українських добровольців у Дроговижі (біля Львова). Він виконує 

обов'язки зв'язкового старшини у військово-дипломатичному пред-
ставництві УГА і Військового Секретаріату ЗОУНР для переговорів із 

американською, англійською і французькою військовими місіями, що 

приїхали тоді до Львова та пробували погодити супротивні сторони. 
У квітні 1919 р. Р. Голіян був призначений на референта кінноти при 

Окружній Військовій Команді Львів, а відтак з тим самим призначенням 

був переведений до ОВК Самбір. 
19 травня 1919 р. Р. Голіян був призначений командантом сотні 

однорічних добровольців самбірського куреня на фронті «Хирів». 
Після переходу УГА за річку Збруч, Р. Голіян був при-

командирований до розпорядження полковникові Шаповалові-Перебий-
носові, а відтак став ад’ютантом команданта подільського полку Корпусу 

Охорони Республіканського Ладу, з призначенням виконувати обов'язки 

прокуратора надзвичайного військового польового суду цього ж корпусу. 
Розпорядженням Начальної Команди  від 18 липня 1919 р. чотаря Р. Голіяна 

іменовано поручником. 
Свою військову службу поручник Роман Голіян, здавалось, закінчив 

20 листопада 1919 р., коли Уряд УНР, з причини своєї евакуації, розпустив 
Корпус Охорони Республіканського Ладу, звільнюючи всіх на неви-
значений час. Одначе пор. Р. Голіян не покидає рядів Армії УНР, до якої 

перейшов з УГА, разом з рештками цієї Армії в січні 1920 р. попадає в 



 
65 

 

польський полон і був переведений до табору військовополонених у 

Ланцуті, біля Ряшева, де були полонені УГА і інтерновані з Армії УНР. 
Тут, коли уряд УНР домовився з польським урядом щодо 

реорганізації своєї Армії, пор. Р. Голіян зголошується знову до військової 

служби. І вже 18 лютого 1920 р. він був направлений до 46-го куреня, 6-ої 

пішої дивізії Армії УНР. 
Після цього, 6 квітня 1920 р., наказом Дивізії Р. Голіян був 

переведений до штабу дивізії на зв'язкового між 6-ою дивізією Армії УНР і 

Експозитурою Міністерства військових справ польського уряду, але на 

кінець квітня його відкликано у штаб 6-ої Запасної Бригади, генерала 

Білінського, а кілька днів пізніше відіслано його до розпорядження 

Генерального штабу Армії УНР, що діяв тоді при штабі головного 

командування польської армії, у місті Рівному на Волині. 
Кілька днів пізніше, 2 травня 1920 р., Генеральний штаб Армії УНР 

призначає пор. Р. Голіяна військовим представником уряду УНР для 

господарсько-інформаційних справ при 6-ій Польській армії, а тиждень 

пізніше, наказом 6-ої Польської армії, ч. 4743/20, він був призначений на 

таку ж посаду при 12-ій дивізії Польської армії. 
Тут він прослужив до 28 жовтня 1920 р. 
У грудні 1920 р. Р. Голіян, як цивільний урядовець, продовжує свою 

роботу в Ліквідаційній комісії уряду УНР, що знову стверджено посвідкою 

польського уряду, що п. Р. Голіянові, як представникові Українського 

Червоного Хреста дозволяється відвідувати всі табори інтернованих на 

терені міста Ланцута, Пикулич і Львова, і що ця посвідка чинна до  
11 грудня того ж року. 

В кінці грудня 1920 р. Р. Голіян повертається до батьків, до Львова і 

починає новий етап своєї журналістично-громадської роботи.  
У 1921—1923 рр. Р. Голіян навчається на правно-політичному 

відділенні Таємного українського університету у Львові.  
В той час він працює в сатирично-гумористичному ілюстрованому 

двотижневику «Будяк» і співпрацює з сатиристично-гумористичним 

двотижневиком «Зиз». Є співробітником «Нового Часу», а також 

редактором «Українського слова», «Українського прапора» та стає 

співробітником львівського щоденника «Діло». 
Протягом 1925—1927 рр. навчається у Відні, студіює політологію та 

журналістику. 
По закінченні студій повертається знову до Львова, одружується з 

Ольгою Вербицькою, абсольвенткою філософічного факультету 

Львівського університету та працює в концерні видавництва Івана Тиктора 

«Новий Час». Тут знайомиться ближче з Миколою Голубцем, відомим 

публіцистом, журналістом і письменником, разом з ним засновують 

видавництво «Неділя», з поважним безпартійним і багато ілюстрованим 

тижневиком «Неділя», що виходив аж до вересня 1939 року.  
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Крім цього Р. Голіян майже кожного року, до часу Другої світової 

війни, виїздив до різних держав і звідтіль присилав дуже цікаві репортажі, 

які друкував в «Неділі», «Ділі», або в «Новому часі». 
Зокрема голосними стали його оригінальні репортажі з Карпатської 

України, куди він одинокий з-поміж українських журналістів у Львові 

виїхав легально і присилав правдиві висвітлення подій, що мали там місце в 

1938—1939 рр. 
Під час Другої світової війни був він у Кракові, пізніше в Австрії, в 

Інсбруку, а звідтіль виїхав до Франції, де спершу (1946—1949 рр.) 

працював на тартаку, а від 1949 р. жив у Парижі, перебираючи на себе 

відповідальну працю представника ЗУАДК на Францію. Приводить до 

порядку занедбаний дім ЗУАДК в Парижі, вул. Тена ч. 136, що під його 

управою скоро став своєрідним «притулком» для багатьох українських 

поселенців. 
У Парижі він тісно співпрацював з Військовим товариством 

Українських комбатантів, був його довголітнім членом Управи. 
Р. Голіян помер 17 грудня 1966 р. в містечку Гонтуаз, біля Парижа, де 

його й поховано (за матеріалами Андрія Корчака). 
Грабовецький Володимир Васильович (24 липня 1928 р., м. Пече-

ніжин — 4 грудня 2015 р., м. Івано-
Франківськ) — український вчений, істо-
рик, Почесний громадянин Винник. Док-
тор історичних наук (1968 р.), професор 

(1980 р.). Заслужений діяч науки та тех-
ніки України (1995 р.), двічі відмінник 

освіти України (1997 р., 2000 р.), почесний 

професор кафедри українознавства Укра-
їнського державного університету (м. Мо-
сква, 2003 р.), почесний доктор Ужго-
родського національного університету 

(2005 р.), почесний професор Прикар-
патського національного університету 

імені Василя Стефаника (2007 р.), по-
чесний завідувач кафедри історії України 

Прикарпатського національного універси-
тету імені Василя Стефаника, почесний 

член 12 наукових і освітньо-громадських 

товариств, нагороджений 35 урядовими та 

громадськими і вузівськими почесними грамотами і дипломами. 
Народився в сім’ї селянина-ткача, учасника національно-визвольних 

змагань 1918—1920 рр. Початкову освіту здобув у рідному селі, навчався у 

Коломийській українській гімназії (1939 р.), малій духовній семінарії у 

Львові (1942—1944 рр.).  
З 1942 р. по 1956 р. проживав у Винниках. 
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У Винниках академік Володимир Грабовецький провів найкращі роки 

життя – юність. Відомий вчений жив, навчався у нашому містечку, а потім 

працював учителем, завучем, директором Винниківської середньої школи 

робітничої молоді, вивчав історію Винник, брав участь у місцевих 

шевченківських вечорах.  
З нагоди відзначення 20-річчя з часу створення Винниківського 

історико-краєзнавчого музею і вагомий внесок в дослідження  історії 

Винник, 7 липня 2011 року В. Грабовецькому було надано звання 

«Почесний громадянин Винник». 
Про перебування В. Грабовецького у Винниках згадує відомий 

винниківчанин п. Ярослав Шпаківський: «Я ж пригадую, коли 

Грабовецький вперше приїхав у Винники, то привертав увагу своєю 

колоритністю. Адже він мав вбрання справжнього гуцула, топірець і 

капелюх із пір’ям. Тому люди відразу ж звертали на нього увагу, а діти 

репетували із захопленням «Гуцул»! А ще пан Грабовецький мав велике 

бажання співати у церкві, тому приходив до мого батька додому, щоб 

опанувати знання дяківства, церковного співу, тощо. Батько терпляче 

передавав йому своє вміння. Був певний період, коли майбутній академік, 

заробляючи на кусень хліба, торгував у нашому місті газованої водою. А я, 

малий хлопчина, допомагав йому в цьому». 
1944–1946 рр. – секретар міського споживчого товариства 

райспоживспілки в м. Винники. 1946–1947 рр. – учень 10-го класу 

середньої школи робітничої молоді в м. Винники.  
Закінчив історичний факультет Львівського державного університету 

імені Івана Франка (1952 р.), після чого вчителював у Винниках.. З 1953 р. 

працював науковим співробітником відділу історії України Інституту 

суспільних наук АН УРСР у Львові.  
Науково-педагогічна діяльність В. Грабовецького поділяється на два 

періоди – Львівський та Івано-Франківський. 22 роки працював у Львові 

(1953—1975 рр.). З 1975 р. працював в Прикарпатському національному 

університеті ім. В. Стефаника. З 1990 р. очолював кафедру історії України.  
1958 р. захистив кандидатську, а 1968 р. — докторську дисертації. 

Наукові праці друкувалися в країнах Європи і Америки. Створив свою 

Прикарпатську історичну школу. Лауреат премій І. Вагилевича, І. 

Крип'якевича, В. Стефаника, Д. Яворницького, В. Полєка. 
Опублікував понад 1 000 наукових і науково-популярних праць, серед 

яких 45 монографій. 
Гриневичева Катерина Василівна (при народженні Банах Катерина 

Василівна; 19 листопада 1875 р. м. Винники — 25 грудня 1947 р. 

Берхтесґаден, Німеччина) —письменниця і громадська діячка. 
Народилася в сім'ї Василя Банаха, державного службовця, і Марії з 

Кубаїв (поховані на Личаківському цвинтарі), — як найстарша дитина. 

Вивести у люди, дати освіту усій дітворі: дочці і шістьом синам було 

батькам не легко. Тож життя в родині Банахів межувало зі спартанською 
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простотою. Брати Катрі здобули високу освіту. Д-р Валерій був адвокатом у 

Надвірній, о. Іван — сотрудником греко-католицької катедри у Перемишлі, 

д-р Володимир — лікарем, Денис — учителем й організатором хору в с. Гаї 

під Львовом, Євген — хорунжий УГА, загинув у 1920 р. в «чотирикутнику 

смерті», а наймолодший, Богдан, впав від польської кулі в часі листопадо-
вих боїв у 1918 р. у Львові. Був ще один брат, Григор, який помер дитиною.  

Дитинство Катря провела 

у Винниках. 
Коли дівчинці минуло три 

роки, її батьки переїхали до 

Кракова. Тут і минули дитячі й 

шкільні роки. У Кракові закінчила 

польську вчительську семінарію й 

розпочала писати польською 

мовою. У семінарії було заведено 

факультативне вивчення 

української мови для тих 

майбутніх учителів, що мали 

працювати в Галичині, і К. 

Гриневичева починає вивчати 

рідну мову. На цей час припадає її 

зустріч із В. Стефаником, який 

схилив молоду письменницю до 

української літератури. Після 

закінчення семінарії 

дев'ятнадцятилітня вчителька 

повертається до Львова, де й прожила майже усе життя. Крім літератури, 

займалася редакційно-видавничою справою, стала однією з активних діячів 
жіночого руху в Галичині. Останні роки прожила в Німеччині. Похована у 

Берхтесґадені, Баварія. 
Автор циклу «Легенди й оповідання» (1906 р.), збірки оповідань і на-

рисів «По дорозі в Сихем» (1923 р.), «Непоборні» (1926 р.), великих епічних 

творів «Шоломи в сонці» (1928 р.), «Шестикрилець» (1929 р., 1935 р.). 
Окремі видання: 
*Гриневичева К. Непоборні: Повісті, оповідання, новели. — Львів: 

Каменяр, 2004. — 359 с. 
*Гриневичева К. Шестикрилець. Шоломи в сонці. — К.: Дніпро, 1990. 
На честь Катрі Гриневичевої названа одна з вулиць Винник. 
Грисьо Ярослав Антонович (народився 16 листопада 1950 р. у 

Винниках) — український футбольний суддя та функціонер. Голова 

Федерації футболу Львівської області, член виконавчого комітету ФФУ.  
1971 р. закінчив Львівський державний інститут фізичної культури. З 

1973 р. розпочав трудову діяльність в СШ №29 у Винниках. Спочатку 

вчителем, згодом був призначений завучем. Паралельно займався 
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тренерською діяльністю, виховуючи місцеву футбольну команду 

«Харчовик». Протягом 1990–1997 рр. у 

ранзі судді провів близько 80 ігор вищої 

ліги СРСР та України. Протягом 1991–

1997 рр. у Федерації футболу Львівської 

області він працює на громадських 

засадах. 1991–1993 рр. — заступник 
голови Федерації футболу Львівської 

області, а з 1997 р. очолює цю 

організацію. 2011–2012 рр. — президент 

ФК «Львів». 
19 серпня 2011 р. отримав відзнаку 

Президента України – ювілейну медаль 

«20 років незалежності України».  

Нагороджений відомчою відзнакою 

«Почесний працівник фізичної культури 

і спорту України», а також Почесною 

грамотою Кабінету Міністрів України. 
Гуглевич Аркадій (1876 р. — 1961 р., м. Винники) — священик 

УГКЦ, громадський діяч, піонер кооперативного руху в Галичині.  
Після висвячення (поч. 1900-их рр.) одержав парохію в с. Хмелиська, 

повіт Скалатський на Тернопільщині. Був сотрудником при старенькому 

хворому священику. Тут заклав першу церковно-громадську крамницю. 

1918 р. — адміністратор церкви св. Миколая у с. Ганачівка та у с. 

Селиськах Перемишлянського повіту. 1930-ті рр. — священик у с. Біле 

Перемишлянського повіту. За його ініціативи і матеріальної підтримки тут 

було збудовано Народний дім. 
За свою душпастирську діяльність був відзначений багатьма 

церковними нагородами. Польська влада переслідувала о. Аркадія за його 

патріотичні вчинки і переконання; неодноразово арештовувала і 

ув’язнювала. 
Похоронений на Винниківському цвинтарі (могила знаходиться поряд 

з могилами професора Миколи Полєка і живописця Миколи Федюка). 
 Дружина о. Аркадія походила з відомої галицької родини Добрянських, що 

була споріднена з Людкевичами, Вахнянинами та ін. Подружжя Гуглевичів 

виховувало семеро синів і дочок (двоє синів були священиками, перебували 

в сталінських концтаборах). 
Гуглевич Данило (21 березня 1910 р. — 19 лютого 1983 р., м. Вин-

ники) — син Гуглевича Аркадія, священик УГКЦ, в’язень більшовицьких 

концтаборів (був засуджений на 10 р.). 1930-ті рр. — катехит Української 

приватної школи ім. митрополита  Андрея Шептицького в Бережанах. У 

середині 1940-их рр. — священик у Рудках на Самбірщині. Брав участь у 

Львівському соборі 1946 р. Зазнав переслідувань і ув’язнення. Після 
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звільнення з тюрми працював у підпіллі. Проживав у Львові на вул. 

Пасічній. 
Похоронений на Винниківському цвинтарі, поряд з батьком. 
Гузар-Левицька Ольга (1860 р., м. Завалів, Тернопільщина —  

1933 р., м. Винники) — українська громадська діячка в Галичині, 

перекладач драм українською мовою, дружина письменника Володимира 

Левицького. У Винниках родина Левицьких проживала з жовтня 1896 р. (у 

віллі кінця XIX ст., будинок зберігся дотепер – вул. Галицька, 11). 
Авторка творів, опублікованих у 1887 р. в альманасі «Перший вінок», 

які високо оцінив Іван Франко. Брала участь у національному русі, складала 

багаті жертви на церкви, товариства бідних. У «Просвіті» створила 

стипендійний фонд свого імені (виділила готівкою 600 крон). Ольга Гузар 

була рідною сестрою о. прелата Євгена Гузара і нотаря з Галича Лева 

Гузара (діда кардинала Любомира Гузара). Лев Гузар разом сином, усусом 

Ярославом (батьком кардинала Любомира) в листопаді 1918 р. в Галичі 

встановили владу ЗУНР. Другий брат о. Євген (тесть отамана УГА  
Я. Воєвідки і свекор відомої в Чернівцях діячки ОУН Ольги Гузар (Павлюх) 

був досить відомою особою в Львові, про нього, як свого катехита схвально 

відгукувався Євген Коновалець. У неї був ще брат Володимир.  
Як і її чоловік Володимир Левицький, Ольга входила до найближчих 

знайомих Івана Франка. Так, Новикова О. у статті «До питання розвитку 

жіночого руху в соціально політичних поглядах І.Я.Франка» // Франківські 

читання: Зб. ст. (150 річчю від дня народження Івана Франка 

присвячується). – Черкаси: Вид во Черк. нац. ун ту ім. Б.Хмельницького, 

2007 зазначає: «До гурту знайомих поета належали найсвідоміші та 

найосвіченіші жінки того часу: Олеся Бажанська, Софія Окунська,  
З. і К.Бурачинські, Євгенія Бохенська -Танчаковська, Ольга Гузар-Левицька 

та ін…» Перші власні твори Ольги Гузар-Левицької «На чужині» та 

«Правдива пригода» були опубліковані в альманаху «Перший вінок» у  
1887 році. 

Листувалася з В. Барвінським, відомим на той час українським 

публіцистом, істориком, соціологом, літературним критиком, перекладачем, 

і її листи до нього були надруковані у журналі «Правда» ще у 1878 році, а 

його до неї – вже після смерті Барвінського (Матеріали до історії 

українсько-руського життя і письменства (Листи Володимира Барвінського 

до панни Ольги Гузарівни (тепер пані Левицької) // Правда. – 1892). 
Батько – о. Дмитро Гузар був парохом у м. Завалів (похований з 

дружиною Кароліною на місцевому цвинтарі). Отця Дмитра дуже любили 

місцеві мешканці. В місцевій церкві навіть збереглася чаша, яку йому 

подарували на 50-ліття священства (чашу досі вживають для причастя). У 

селі й нині місцеві краєзнавці можуть розповісти, як у 1883 р. до Завалова, 

до священика Дмитра Гузара приїхав сам Іван Франко. Розповідають, він 

приїхав якраз на Великдень. Був в церкві, співав з усіма парафіянами 

«Христос Воскрес», а потім ділив свячене яйце з отцем  Гузаром. 
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Мати – Кароліна (померла 29 травня 1881 р.). 
Похована на Личаківському цвинтарі у Львові. 
Діти: Олена Левицька (Ганінчак), пом. 1941 р.; Юрій Левицький, пом. 

1931 р.; Ярослав Левицький (14 квітня 1897 – 28 січня 1961 р.). 
За матеріалами: Чистух В. «Завалівські приятелі Каменяра» // Вільне 

життя плюс. — 2016. — № 73 (15809) (16 вер.). — С. 6. (Тернопільський 

альманах). Наталія ФЕЩУК. «Чернівецькі Гузарі. I.». 

https://zbruc.eu/node/55035  
Демчишин Ростислав Петрович (народився 2 жовтня 1948 р. у  

Львові) — український композитор і диригент. Заслужений діяч мистецтв 

України. Закінчив Львівську консерваторію 1988 р.  
Диригент Львівського оперного театру, 

хормейстер і диригент Галицького камерного 

хору (м. Львів). 1989 р. створив і очолив 

Галицький симфонічний оркестр, з 1993 р. 
очолює ансамбль «Галицька ревія». 

1987 р. Ростислав Демчишин написав 

траурний гімн для домашніх тварин. 2004 р. 
написав два гімни — для двієчників і 

відмінників. 
 Член Національної спілки композиторів 

України з 2007 р. 
Дружина — Леся Боровець, заслужений 

артист України (з 1996 р.). 
Проживає у Винниках з серпня 2003 р. 

З інтерв’ю Р. Демчишина для сайту «Винники Плюс»: «У 1989 р. я 

створив Галицький симфонічний оркестр. Часи були тоді непрості… До 

влади прийшов В’ячеслав Чорновіл. І сесія демократичного скликання мала 

відбутися 9 квітня 1990 р. Напередодні Чорновіл мені зателефонував і каже: 

«Ти створив оркестр. Зможеш написати гімн за один день?» Мої 86 

оркестрантів почали просити, щоб я спробував. І я за ніч написав його ще й 

вступ придумав. О 10 год ранку ми були в Львівській опері. Вийшли на 

сцену хто в чому – часи були радянські, керівництво театру нам не дало 

можливості переодягнутися. Оркестр виконав три куплети. Зворушливо 

було бачити, як гімн виконують усі присутні в залі. Я це пам’ятатиму все 

життя». 
Дмитерко Дмитро (1875 р. м. Винники – 1930-ті рр. м. Кам’янець-

Подільський) — педагог, лікар. У Винниках збудував лікувальний 

санаторій для хворих на легені на власній землі в урочищі «Піддіброва». У 

Львові в 1904 р. видав книжку німецькою мовою «Лікування туберкульозу 

сонячним світлом», а у Тернополі в 1908 р. – «Як можна вилічитися зі 

сухотів». У Виниках брав участь у культурно-освітньому житті міста. У 

1919 р. разом з Пилипом Миськом переїжджає в Кам’янець-Подільський. 

Тривалий час працював в освіті і діставши ще за Австро-Угорщини пенсію, 
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повернувся до вчителювання в Наддніпрянській Україні, де став ревним 

виконавцем директив влади. Зокрема, його атеїстична пропаганда в одному 

із сіл призвела  до того, що релігійна громада — «куркульня» (як пише в 

автобіографії Любомир Дмитерко), пообіцяла батька вбити, а хату спалити. 

Помер у 1930-их рр.  
Дмитерко Ірина Романівна (1922 р. м. Винники — 1994 р.  

м. Чикаго, США) — український педагог, громадська діячка на еміграції. 
Народилася у Винниках у родині Анастасії та Романа Чайки. Закінчила 

народну школу у Винниках та вчительську семінарію сестер василіанок у 

Львові. 1940 р. вступила у Львівський університет, де за хороші успіхи в 

навчанні отримала Сталінську премію. У 1942 р. вийшла заміж за студента 

медінституту Ігора Дмитерка. 
Воєнне лихоліття змусило молоду сім’ю покинути рідну домівку, 

поневірятися світами і згодом осісти в Німеччині. 1950 р. Дмитерки 

прибули до США, де спочатку проживали в м. Ст. Джозеф. Тут Ігор 

Дмитерко отримав ступінь магістра хімії. У 1959 р. сім’я переїхала до 

Чикаго. 
Ірина спочатку займалася тільки вихованням трьох дітей, а коли вони 

трохи підросли — вирішила повернутися до свого фаху: закінчила коледж 

та Іллінойський університет, стала вчителькою іноземних мов (німецької та 

іспанської) в середній школі, де пропрацювала 17 років. 
Паралельно Ірина та Ігор Дмитерки починають вчителювати в школі 

українознавства при церкві св. Йосифа в Чикаго, де дуже скоро Ірина 

обіймає посаду директора і всю свою увагу зосереджує на вдосконаленні 

процесу навчання. Оскільки у школі більшість дітей володіли тільки 

англійською мовою, вона домоглася введення двомовного навчання, що 

забезпечило збільшення чисельності учнів, які отримали змогу 

ознайомитися з українським народним мистецтвом (різьбою, малюванням, 

вишиванням, писанкарством тощо). Ірина Дмитерко очолювала школу 

понад 20 років і змогла залишити хороший спадок молодому поколінню. 
Дмитерко Любомир Дмитрович (син Дмитра Дмитерка; 18 березня 

1911 р., м. Винники  — 2 жовтня 1985 р., м. Київ)  — поет, прозаїк, 

драматург, літературний  критик, громадський діяч, член  літературної 

спілки «Західна Україна», Спілки письменників СРСР (1935 р.). Народився 

в сім’ї сільського вчителя. Дитинство провів у Винниках.  
Навчався в Кам’янець-Подільському інституті народної освіти. 1928 р 

газета «Червоний кордон», що видавалася в Кам'янці-Подільському, 

опублікувала перший вірш Дмитерка — «Мати». Дмитерко покинув 

навчання в Кам'янець-Подільському інституті народної освіти, де був тільки 

факультет соціального виховання (соцвиху) й подався в Київ.  Дмитерко 

став працювати позаштатним репортером обласної комсомольської газети 

«Молодий більшовик». 1930  р. вчився на сценарних курсах при Київському  

кіноінституті. 1930 р. 19-річний Дмитерко зумів видати одразу дві книж- 
ки — прозову та поетичну. У Києві в «Масовій бібліотеці» видавництва 
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«Західна Україна» побачила світ накладом 15 

тисяч примірників 32-сторінкова збірка 

оповідань «Вітер зі Сходу». Поетична збірка 

«Іду!», видана в Харкові у Державному 

видавництві України, була удвічі товстішою 

— 60 сторінок, але мала наклад значно 

менший — всього 2 тисячі примірників. 

Дмитерко був членом літературної організації 

«Західна Україна». На початку 1933 р. 
почалися арешти членів київської філії 

організації. 4 лютого було ув'язнено 

Любомира Дмитерка. Більшість заарешто-
ваних невдовзі після затримання написали 

заяви-каяття до колегії Державного полі-
тичного управління УСРР, визнавши свою 

належність до УВО — Української військової 

організації. Двоє із заарештованих — 
Любомира Дмитерка та Агату Турчинську — через те, що вони «не 

вписувалися» за віком і статтю в розроблену чекістами схему УВО, було 

звільнено У складі делегації УРСР брав участь у роботі сесій Генеральної 

асамблеї Організації Об’єднаних Націй (1958 р., 1962 р.). Багато років був 

заступником  голови Федерації футболу УРСР. Як один із керівників 

Спілки письменників України на поч. 1950-их рр. брав участь у радянських  

офіціозних викривальних кампаніях. 1962—1985  рр. — головний редактор  

журналу «Вітчизна», де опублікував «Собор» О. Гончара, «Мальви»  
Р. Іваничука, «Південний комфронт» П.Загребельного та ін. Автор понад  
50 поетичних збірок, романів. 

 Помер 2 жовтня 1985 р. в Києві. Поховано на Байковому кладовищі. 

1990 р. на могилі встановлено пам'ятник. На кубі бронзовими літерами зроб-
лено напис «Любомир Дмитерко. 1911—1985». Скульптор Іван Макогон. 

Домазар Антін Іванович (4 вересня 1899 р., м. Винники — ?) — 
військовий  та громадський діяч, просвітянин, стрілець УГА. Народився в 

сім’ї Івана та Марії. Закінчив восьмикласну школу (1911 р.), третій клас 

гімназії при Місійному інституті св. Йосафата (Бучач) та 5 класів філії 

Академічної гімназії. У лавах УГА брав участь у боях під Львовом. 

Приділений як однорічний доброволець до 2-ї батареї 4-го гарматного полку 

4-ї Галицької бригади УГА. «По відступі на Подніпрянську Україну брав 

участь в поході на Київ, а відтак у відступі був взятий у польський полон під 

Винницею і відставлений домів». Вивчав право у Львові «як член 

просвітнього товариства ім. Петра Могили». Після ліквідації товариства 

повернувся додому. Працював приватним інструктором і «віддавався праці 

для народа на полі економічним та просвітнім» (принаймі до 13. 09. 1926 р.). 

Звертався (вересень 1926 р.) до керівництва УГА з проханням прийняти його 

студентом в Українську господарську академію в  Подєбрадах (Чехія), але на 
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навчання не прибув через брак коштів. Подальша доля невідома (за 

матеріалами Романа Коваля). 
Домазар Зенон (Зиновій) (псевда: «Діброва», «Аркадій»; 13 липня 

1913 р., м. Винники — 1943 р. (вересень), м. Київ, Бабин Яр) — крайовий 

провідник ОУН на Українських землях, 1940—1941 рр. — військовий 

референт Окружної Екзекутиви ОУН(м) Ярославського округу.  
Головою Окружної Екзекутиви в Ярославі був Йосип Зелений, аж до 

німецько-радянської війни. Він підібрав собі добрих співпрацівників. Між 

співробітниками Зеленого вирізнявся своїми організаційними здібностями 

Зиновій Домазар — організатор і керівник військових вишколів. Ідейна, а 

при тому дуже скромна і спокійної вдачі людина, був одним з тих, що на 

них кожна організація будує свою силу. 
Домазар Зенон входив до ко-

мандного складу УПА «Поліська Січ»  
(підпільна збройна формація, створена 

влітку 1941 р. на Рівненщині отаманом 

Тарасом Бульбою-Боровцем) був поруч-
ником. Як зазначає Ярослав Гайвас, до 

«Поліської Січі» в серпні 1941 р. ОУН (м) 

було вислано двох молодих старшин 

Зенона Домазара і Ярослава Черепка. А за 

даними Т. Справорського до бульбівсь-
кого штабу тоді було вирішено вислати 

п’ять старшин із військового керівництва 

ОУН. Ними були З. Домазар-Діброва, І. 

Чубчик-Кедюлич, Кун, Колій та Пот. За 

Іваном Ольховським: «Після здобуття 

бульбівськими відділами 15 серпня 1941 

року міста Олевська, проголошення тут 

української влади, в УПА «Поліська Січ» відбулася реорганізація. З лав 

повстанців звільнено недисциплінований елемент. Окремі старшини 

вирішили залишити «Поліську Січ» через особисті причини, а також через 

перехід на іншу службу. Серед тих, хто залишив бульбівців були і старшини-
мельниківці. Наприклад, Зиновій Домазар переїхав до Києва, де підключився 

до організаційної мережі ОУН(м), а в 1942 році став крайовим провідником 

ОУН(м) на Центральних українських землях». 
Неспростовним і незаперечним фактом є те, що під час німецької 

окупації Києва в 1941—1943 рр. були схоплені гестапо та знищені у 

Бабиному Яру 621 член Організації Українських Націоналістів, які діяли в 

антинацистському підпіллі і в умовах війни та окупації намагалися 
закладати фундамент для відродження незалежної Української держави. 

Серед них було страчено видатну українську поетесу, керівника Спілки 

українських письменників, головного редактора тижневика «Літаври» 

Олену Телігу та її чоловіка – інженера і відомого кобзаря Михайла Телігу. 
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Протягом зими 1942 р. українським націоналістам було завдано 

непоправного удару. Однак, підпільна мережа ОУН(м) у Києві продов-
жувала свою діяльність. Зиновій Домазар був призначений керівництвом 

СБ крайовим провідником ОУН на СУЗ. 
Влітку 1943 р. Зиновій Домазар потрапляє до гестапо. Ймовірно, його 

арештували на початку липня 1943 р. й утримували у тюрмі гестапо на 

Короленка, 33, до початку вересня, після чого ростріляли. На стіні тюремної 

камери №30, органами НКВС після вступу до Києва, було виявлено і 

зафіксовано короткий напис: «Дом Зен 5.7.43 р. – 5.9.43 р. Бог і Україна». 

Скорочення з великою ймовірністю можна розшифрувати як «Домазар 

Зеновій». 
Дорош Юліан-Юрій Омелянович (9 червня 1909 р., м. Жидачів, 

Львівська область — 20 липня 1982 р.,  
м. Львів) — український фотограф-худож-
ник, піонер української кінематографії в 

Галичині, етнограф, краєзнавець. Член 

Українського фотографічного товариства. 

Він був сином Іванни Крушельницької, 

рідної сестри Антона Крушельницького. 
Дитинство провів у с. Копичинцях на 

Тернопільщині, юність – у Станіславі, де 

закінчив українську гімназію. 
1927—1932 рр. навчався на юри-

дичному факультеті Львівського універ-
ситету. 

Життєвий шлях Юліана Дороша 

був пов’язаний з Винниками. Тут, у родині 

дядька – письменника та педагога Антона 

Крушельницького, під час навчання у Львівському університеті, мешкав 

Юліан  Дорош (у родині своїх двоюрідних братів Івана та Тараса, синів 

письменника). У той час А. Крушельницький видавав журнал «Нові 

шляхи», довкола якого гуртувалися українські поети, художники-
авангардисти, критики та архітектори.  

Цей період суттєво вплинув на світобачення та подальшу творчість 

Дороша. З тих часів починається його регулярна співпраця з багатьма 

львівськими українськими виданнями («Дні», «Життя і знання», «Кіно», 

«Світло й тінь», «Українські вісти»), крім того він веде рубрики 

фотолюбителя у пластових журналах «Вогні» і «Молоде життя», а також у 

газеті «Неділя», де він був співредактором. 
Творчий доробок Ю. Дороша становить понад 12 тисяч унікальних 

кадрів, що показують народне мистецтво Галичини, мають науково-
пізнавальне значення, є загальнонаціональним надбанням.  

Похований на Личаківському цвинтарі. 
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Дунін-Борковський Станіслав (11 листопада 1864 р., м. Винники — 
1 травня 1934 р., м. Бонн (Німеччина) —  філософ, геолог. граф, єзуїт. 

Походив зі старовинного українського роду. Предок графа Юрій 

Василь Дунін-Борковський (1640–1702 рр.) був генеральним обозним 

Війська Запорозького, похований у Єлецькому монастирі. Згодом нащадки 

генерального обозного прийняли католицьку віру і переїхали зі Східної 

України до Галичини. 
1868 р. граф Станіслав Дуніни-Борковський (учень А. Вернера з 

Фрайберзької гірничої академії) подарував мінералогічному музею 

Львівського університету власну колекцію мінералів. Це були переважно 

зразки (бурштин, сірка, мідь, нефрит, баварський танталіт, алуніт, содаліт та 

інші), що їх він вивчав у власній лабораторії у Винниках. Він же подарував 

у бібліотеку університету 5000 томів літератури, головно з питань 

мінералогії та природознавства. 
Був відомим дослідник Спінози. Основні праці: «Der junge De 

Spinosa», 1910; «Die Kirche als Stiftung Christi», 1921; «Schцpferische Liebe», 

1922; «Spinosa nach 300 Jahren», 1932; «Aus den Tagen Spinozas», 1933. 
Дуткевич Андрій (1799 р. — 26 вересня 1866 р., м. Львів) — україн-

ський греко-католицький священик, парох Винник 1833-1838 рр., ректор 

Генеральної духовної семінарії у Львові, член Митрополичої консисторії. 
1825 р. отримав священицький сан (целебс). 
1825-1832 рр. служив у церкві Юра у Львові. 
Приблизно з 7. 10. 1833 р. став служити у Винниках, і через 6 років 

служби у Винниках, перейшов у село Росільна Богородчанського деканату 

(1838-1851) (цит. за В. Лаба, 2017). Був там деканом. 
1851 р. повернувся в Львівську катедру і став членом Митрополичої 

консисторії. 
Помер 26 вересня 1866 р. Був похований на Городоцькому цвинтарі у 

Львові. Перепохований на Личаківському цвинтарі 1880 р. 
Історична довідка. Городоцький цвинтар заснований у другій 

половині XVII ст. на південно-західній околиці, на полях Білогорщі; 
функціонував до 1 вересня 1875 р. У 1880 р. з Городоцького цвинтаря 

урочисто перепоховано і з великими почестями перенесено в гробівець 

Львівської капітули на Личаківському цвинтарі труни українських греко-
католицьких митрополитів — Григорія Яхимовича та Спиридона Литвино-
вича. Могили їхнього попередника Митрополита Галицького та Архієпис-
копа Львівського, єпископа Кам'янецького, предстоятеля Української Греко-
Католицької Церкви Антона Ангеловича, не зважаючи на докладні пошуки 

останків, не було знайдено на території Городоцького цвинтаря. 
Окрім трьох митрополитів і цілого ряду крилошан церкви святого 

Юра, на Городоцькому цвинтарі були поховані також ректор греко-
католицької духовної семінарії Андрій Дуткевич та віце-ректор цієї 

семінарії Фердинанд Кордасевич (цит. за Jaworski F. Cmentarz Gródecki we 
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Lwowie / Franciszek Jaworski. — Lwów : nakl. T-wa miłośników przeszłości 
Lwowa, 1908. — 62 s.). 
 

 
 

Гробівець греко-католицьких митрополитів, єпископів і крилошан. 

Тут поховано о. Андрія Дуткевича. 
Напис на пам’ятній дошці: “ГРОБНИЦЯ бл. п. ГРИГОРІЯ Барона 

ЯХИМОВИЧА Митрополита Галицкого, Архієпископа Львовского, 

Єпископа Каменецкого, Єго ц. к. Апостольского Величества 

дійствительного тайного Совітника оупокоївшогося р. 1863”. 
 

Златокудр Іван (народився 7 квітня 1930 р. у Винниках) — україн-
ський поет, перекладач, член Спілки 

польських письменників (1986 р.). 
Справжнє прізвище — Врецьона 
Іван Володимирович. Побачивши 

світ у родині теслі, хлопчик 

змалечку увібрав любов до людей 

праці. Він захоплювався тією 

одержимістю, з якою батько 

віддавався улюбленій справі. 

Батькова «Pracownia stolarska», його 

вироби славились серед земляків, 

особливо серед осіб прекрасної 

статі. «Мій тато, столяр, приймав 

замовлення на «модні» дерев’яні 

жіночі босоніжки», – відзначав 

І.Златокудр у мемуарах «Моя 

школа». Водночас батько не цурався 
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й іншої роботи: за необхідності міг узяти до рук серп і жати хліб на ниві. 

Адже Винники були своєрідним порубіжжям між сільською стихією та 

урбаністичним світом.  
Ще змалечку І. Златокудр захоплювався малюванням. Тож нав-

чаючись у школі, виконував обов’язки художнього редактора стінгазет, а по 

закінченні десятирічки (1949 р.) вирішив вступити до Львівського 

поліграфічного інституту, щоб бути художнім оформлювачем книжково-
журнальної продукції. Проте довелося стати студентом «технологічного 

поневолі  факультету бо одержавши на вступному оцінку «чотири» за 

рисунок не дістався на «художнє оформлення книг та журналів». Згодом 

закінчив Львівський зооветеринарний інститут. 
1958 р. переїхав до м. Куніце (містечко Куніце Лігницьке на 

південному заході Польщі стало другою «малою батьківщиною»). З 1960 р. 
він працював в адміністрації державних сільськогосподарських підпри-
ємств. 1970 р. письменник закінчив правничі студії у Вроцлаві. А з 1976 р. 
він виконував функції юрисконсульта агропідприємств.  

І. Златокудр друкувався в альманахах, антологіях, журналах і газетах 

у Польщі, Україні, Сербії, Австралії та в Ізраїлі.  
У Польщі його твори публікуються у «Нашому слові», «Українських 

календарях», «Українських альманахах» та в «Українському літературному 

провулку». Перекладає  польську поезію, зокрема вірші поетів другої 

половини ХХ ст., показуючи тим майстерність свого таланту. 
Іван Златокудр є членом спілки польських літераторів у Вроцлаві. 
Перший вірш Златокурда «Небо» був надрукований на літсторінці 

«Нашого слова» у 1961 р. Серед пропагандистів його доробку в Україні —

харківський журнал «Березіль», який неодноразово вміщував у своїх числах 

вірші І.Златокудра. Прилучився до цієї справи й «Всесвіт» (1989 р., №8). 
«Винниківський вісник» надрукував у 1993 р. вірші І. Златокурда — 

«У Винниківському лісі», «Впало сонце», «Печаль». У грудні 1997 р. 

«Винниківський вісник» теж публікує поєзію І. Златокурда  — «Винники», 

«Епілог», «Вербі, що в Україні» та ін. 
1995 р. поезії І.Златокудра були видруковані в перекладах польською 

Зигмунта Юзефа Рибака в антології «Moje cztery swiaty». 
Творчість: 
*Автор збірки поезій «Народній Польщі» (1975), «Пейзажі» (1981), 
«Czarnobylska Madonna» (1995), «Barwy chwil» (2000), «Веселки 

печалі» (2000), «Кольорами нетривожними» (2009). 
*Златокудр І. Вірші // Гомін. Літературна антологія. — Варшава: Укр. 

сусп.-культ. Вид-во, 1964. – С. 251–252. 
*Златокудр І. Вірші // Березіль.— 1990.— № 8.— С.4-6.  
*Златокудр І. Вірші // Березіль.— 1997.— № 5-6.— С.20-22.  
*Златокудр І. Вірші, спогади // Український літературний провулок.— 
Білосток, 2001.— Т.1.— С.33-42.  
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*Златокудр І. Вірші, спогади // Український літературний провулок.— 
Білосток – Криниця – Перемишль – Холм – Більськ Підляський, 

2002.— Т.2.— С.43-56.  
*Златокудр І. Весною знов заквітне сад: Вірші // Український 

літературний провулок.— Люблін, 2003.— Т.3.— С.81-83.  
*Златокудр І. Моя школа // Український літературний провулок.— 
Люблін, 2003.— Т.3.— С.154-164.  
*Златокудр І. Кольорами нетривожними.— Лігниця: ДОТ, 2009.— 
120 с. 
*Златокудр І. Листок грозою зірваний: Вірші // Український 

літературний провулок.— Люблін, 2004.— Т.4.— С.38-47.  
*Златокудр І. Спомини: У зеленій підкові винниківських лісів // 

Український літературний провулок. — Люблін, 2004. — Т.4. — 
С.206-219. 
*Златокудр І. Сниться яблуко в долоні: Вірші // Український 

літературний провулок.— Білосток, 2005.— Т.5.— С.61-71.  
*Златокудр І. Із любовних балад // Український літературний 

провулок.— Білосток, 2006.— Т.6.— С.72-80.  
*Златокудр І. В придорожній тернині: Вірші // Український 

літературний провулок.— Білосток, 2007.— Т.7.— С.70-79.  
*Златокудр І. Навстріч вітрам: Вірші // Український літературний 

провулок.— Білосток, 2009.— Т.9.— С.23-32.  
*Златокудр І. Читаючи листи Дмитра Нитченка // Український 

літературний провулок.— Білосток, 2009.— Т.9.— С.257-260.  
Зубрицький Гнат Антонович (20 березня 1897 р., с. Комарники, 

Турківський повіт — 18 грудня 1989 р., м. Винники) — учасник 

національно-визвольних змагань 1918—1921 рр., учасник бою під Крутами. 
Народився в родині Антіна Зубрицького-Пом’яна та Христини 

Зубрицької (з дому Височанської Швабович). Початкову школу закінчив у 

с. Комарники. З 1909 р. навчався у Перемишльській українській гімназії 

(п’ять класів). 
Під час Першої світової війни 1914 р. російські війська, відступаючи, 

вивезли його, як і багатьох українських юнаків, у Росію. У Ростові він 

продовжив навчання в Ростовській гімназії. Пізніше перебрався в Україну, в 

Київ. Удень працював у друкарні робітником, а ввечері навчався в 

українській гімназії ім. Кирила та Мефодія, де грецьку та латинську мови 

викладав Микола Зеров. Закінчив навчання у 1917 р. Подав документи до 

вступу до Київського університету ім. Святого Володимира. 
Проте замість навчання довелося брати участь у національно-

визвольних змаганнях. Під час наступу московсько-більшовицьких орд 

Муравйова на Київ Гнат Зубрицький записався добровільно до військового 

загону української молоді. Так він потрапив під Крути, де 29 січня 1918 р. 

відбувся бій із 6000-м більшовицьким угрупуванням. У день бою Гната і ще 

кількох юнаків призначили до спеціальної команди підривників, яка 
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отримала завдання знищити міст. Коли завдання було виконане, бій 

закінчився, і хлопці пішки (лісами) добралися до Києва. 
Після цього Г. Зубрицький повернувся в Київ, а після звільнення 

Києва від більшовиків брав участь у похованні жертв — героїв Крут на 

Аскольдовій горі. Ніс у похоронній процесії вінок. Гнат Зубрицький 

згадував, що під Крутами було багато галичан, що у період польської 

окупації він бачив документальний фільм про перезахоронення крутянців, у 

якому впізнав себе. Можливо, цей фільм є й досі у польських архівах. 
Деякий час був старшиною для особливих доручень у голови 

Української Центральної Ради М. Грушевського.  
За правління гетьмана Скоропадського працював вчителем на курсах 

української мови, які проводилися для начальників залізничних станцій, 

яких Скоропадский зобов’язав вивчити українську мову. Зубрицький брав 

участь у поваленні Гетьманату у складі Запорізької дивізії. Під час 

повстання проти німців і гетьмана в м. Січеславі (Дніпропетровськ) брав 

участь у роззброєнні німецьких військових частин. Був призначений 

скарбничим штабу Запорізької дивізії. Пройшов довгий шлях під час 

відступу української армії аж до румунського кордону.  
У складі української армії був у «трикутнику смерті», коли на армію 

УНР наступали москалі  (Червона армія і Біла армія Денікіна) і поляки. 

Захворів на тиф. 
Коли Гнат повернувся у Західну Україну, на той час окуповану 

Польщею, його затримав поліцейський пост у Борині (15 км від дому). 

Утримували в тюрмі в Турці. Лише довідка про те, що протягом 1914— 
1921 рр. Гнат Зубрицький не перебував на території Західної України, 

допомогла йому повернутися додому в село Комарники, однак із вимогою 

двічі на тиждень реєструватись у Борині протягом півроку. 
1923 р. екстерном склав іспити за курс гімназійної освіти в 

Перемишлі. Рік навчався в таємному Українському університеті у Львові, а 

після його розгрому — в державному Львівському університеті, який 

закінчив 1927 р. з кваліфікацією «викладач історії і суспільних наук в 

середніх закладах освіти». Володів грецькою, латинською, німецькою, 

польською, російською мовами. Після закінчення університету Гнатові 

Зубрицькому було запропоновано на основі його дипломної роботи 

«Самоуправління грецького поліса» написати докторську дисертацію. Але 

він усвідомлював, що роботу в університеті, як українець, він не отримає. 

Тому почав вчителювати. 
Після закінчення університету працював учителем приватної гімназії 

в м. Чорткові (1927—1928 рр.), у приватній Турківській гімназії (1928—

1929 рр.), вчителем у державній народній школі Борислава (з 1929 р.), а в 

1934—1937 рр. на посаді директора цієї школи. У Бориславі познайомився з 

своєю майбутньою дружиною Дарією Кливак (1906 р. н.), дочкою місцевого 

священика.  
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1937 р. переїхав із сім’єю у Дрогобич, де працював учителем 

німецької мови, а в 1940—1941 рр. — інспектором шкіл Дрогобицького 

міськвно. Під час німецької окупації був директором школи № 10 у 

Дрогобичі. Гнат Зубрицький зберіг архів міськвно, що дало можливість 

відновити довоєнний стаж роботи вчителям, які працювали у довоєнний 

період. Після війни йому довелося попрацювати вчителем німецької мови в 

гірських школах. 
1947 р. нагороджений відзнакою «Відмінник народної освіти». 1957 р. 

вийшов на пенсію, мешкав у Дрогобичі, а з 1971 р. — у Винниках. Помер на 

93-му році життя і похований у Винниках (за матеріалами Христини-
Зубрицької Лах). 

Йони (брати). 
Йона Володимир Григорович (1890 р., м. Винники — 1969 р.,  

м. Винники; рідний брат Йони Ярослава) — стрілець УГА, в’язень 

сталінських концтаборів. Володимир з 1901—1902 н. р. по 1903—1904 н. р. 

навчався у Львівській академічній гімназії разом з Огоновським 

Любомиром (військовий діяч, один з організаторів Листопадового чину 

1918 р. у Львові, сотник УГА). В паралельному класі вчилися Євген 

Коновалець і майбутній сотник УГА Ананія Степанів (брат Олени 

Степанів).  
За спогадами винниківчан Олени Комендяк та Михайла 

Харчишина: «Володимир був студентом у Львові. То було в двадцятих 

роках... Митрополит Шептицький, щоб врятувати студентів від польських 

розгромів, відправив велику групу молодих людей вчитися до Чехії. З ними 

був і Володимир Йона. Там вони закінчили навчання. Хоча чехи 

пропонували їм лишитися працювати, але вони не погодилися, а всі разом 

поїхали «будувати Україну» до Харкова. ... група хлопців, яку Шептицький 

врятував від поляків, потрапила під сталінську катівню... їх розстріляли, як 

«ворогів народу». При розстрілі був присутній сам П. Підгорний... 

Підгорний стояв з офіцером, який керував розстрілом, і вів очима по 

шерензі приречених — думав, що хтось може заплаче і буде просити 

помилування. Погляд зупинився на Володимирі Йоні. Підгорний сказав 

офіцеру, щоб вивів Йону. Його поставили навпроти тих хлопців, де стояв 

офіцер і Підгорний. На очах Володимира розстріляли всіх хлопців одним 

залпом. Енкаведисти думали, що після такого жахливого видовища 

Володимир зламається духом, що він стане слухняним рабом і буде 

працювати на них. Але Володимир не пішов на зраду... І пішов Володимир 

на Соловки... Хрущовська амністія — і Йона Володимир на волі, 

повернувся додому».  
Проживав з братами у Винниках на вул. Піддіброва. Помер і 

похований у Винниках на старому цвинтарі. 
Йона Євген Григорович (31 жовтня 1900 р., м. Винники — 1 квітня 

1988 р., м. Винники) — краєзнавець, художник. Навчався Євген у 

Львівській академічній гімназії (з 1913 р.). За спогадами винниківчан 
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Олени Комендяк та Михайла Харчишина:  «Євген був наймолодший. Він 

хворів, і за станом здоров'я його не брала до війська жодна влада. У 1944 р., 

як німці відступали, то були люди, що з німцями втікали від москалів. 

Євген теж з ними, бо знав, на що москалі здатні. Зайшов вже під Польщу, а 

москалі їх повернули назад, через що Євген був не в милості від них. А за 

той час в їхню хату вже заселили «квартирантів». Мамина сестра, з дому 

Дмитерко, жила по вулиці Піддіброва. Вона відпустила частину хати для 

Йони Ярослава, де пішов жити і Євген. На той час він був самотнім, пенсії і 
ніякої допомоги не мав, бо держава його ненавиділа як «ворога народу». То 

Євген до кімнати взяв квартирантів, щоб мати якусь копійку на життя, а сам 

жив у тісненькій кухні. Коли брати повернулися з заслання, то допомагали 

Євгену. Коли брати повмирали, то найбільше допомагала Олена Комендяк. 

Вона з чоловіком і дітьми приїхали з Сибіру до Винник. Ніхто не хотів їх 

взяти на квартиру, а Євген Йона поспівчував їм і взяв їх, хоч у нього зовсім 

не було місця. А для них, і то було добре. Двоюрідний брат Любомир 

Дмитерко з Євгеном не був у добрих стосунках. Він був головою спілки 

письменників України... Коли Любомир приїхав відвідати свої рідні 

Винники (влада дуже готувалась до цього візиту), то обминув зустріч з 

Євгеном, бо вважав його націоналістом. Але у Винниках багато, хто знав, 

що той великий гість є братом Йони – того старенького пана, який в шостій 

ранку йде займати чергу за молоком. Один раз ішов майор міліції Скоропад, 

а назустріч Євген. Майор думає – важна особа – брат голови спілки 

письменників України, та й каже до нього: «Добрий день!». Йона відповів, а 

майор простягнув руку, щоб потиснути. Йона каже: «Я вам руки не даю», а 

Скоропад питає: «Чому?». «Бо ваша рука в крові», — відповів Йона. Отакий 

був Євген Йона. Був подібний до своїх братів... Євген Йона мав хист до 

малювання... Він дуже любив Карпати і вважав, що кожен мав би побувати 

на Довбушевих місцях, скелях, водоспадах». 
Товаришував Євген з місцевими патріотами: Михайлом Харчишином,  

Орестом Бачмагою, Олексою Комендяком, Богданом  Кочаном, Орестом 
Йоною, Михайлом Зьомком,  Богданом Гарапою. Разом з друзями часто 

мандрував по історичних місцях Західної України. 
Деякі картини Євгена Йони зберігаються у Винниківському історико-

краєзнавчому музеї. Помер і похований у Винниках на старому цвинтарі. 

Йона Ярослав Григорович (29 січня 1900 р., м. Винники — 1970 р.,  

м. Винники) — стрілець УГА (з 1 січня 1919 р.), козак Третьої Залізної 

стрілецької дивізії Армії УНР, активний діяч винниківської «Просвіти».  
Дід — Іван, батько — Григорій (9. 10. 1853 р. — 10. 11. 1933 р.), мати — 
Марта Дмитерко (19. 11. 1868 р. — 7. 11. 1944 р.). Батько служив у 

австрійській поліції. Йони — корінні винниківчани, жили на вулиці 

Замковій, 1 (від вул. І. Франка до міської ради). 1944 р. в їхню рідну 

домівку «совєти» заселили інших людей. (брати в цей час перебували поза 

межами України). Мамина братова (мати письменника Дмитерка 

Любомира) жила по вулиці Піддіброва (урочище «Розлавка»). Вона віддала 
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частину хати для Йони Ярослава, де 

поселився і брат Євген. Згодом, після 

сталінських концтаборів, до них 

приєднався Володимир.  
Навчався Ярослав у Львівській 

академічній гімназії (1912—1918 рр.). 

Після шести років навчання  у гімназії 

пішов служити до війська. 
В «Описі життя» зазначав: «Кам-

панію українсько-польської війни пере-
був на фронті в 1 курені УСС (УГА). По 

переході Армії за Збруч я захворів на тиф 

і пролежав 2 місяці в шпиталі в Кам’янці, 

звідки повернувся назад до частини. По 

розоруженню Галицької Армії вступив до 

3-ї дивізії генерала Удовиченка Військ 

УНР. В цій дивізії перебув на фронті до єї 

ліквідації. По звільненню в 1920 році працював декілька місяців в 

садівничо-огородній школі товариства «Просвіта» в Милованю. Після того 

вернув домів. 1922 р. зложив іспит зрілости. Примусову службу в польській 

армії відбув у роках 1923—24.  
З того часу працюю в народних установах і перебуваю стало у Винниках 

біля Львова. 15 падолиста 1926 року». 
17 листопада 1926 р. прийнятий на агрономічний відділ агрономічно-

лісового факультету Української господарської академії в Подєбрадах 

(Чехословаччина). 16 лютого 1928 р. викреслений зі списків студентів.  
В сталінські часи зазнав переслідувань. Помер і похований у Вин-

никах на старому цвинтарі. 
Калинович Володимир Сидорович (30 червня 1884 р., с. Шишківці, 

Борщівський повіт — лютий 1945 р., м. Дрезден, Німеччина) — шляхтич, 

мовознавець, публіцист, професор Львівського університету (німецька 

філологія), громадський діяч. Родинний герб українських шляхтичів 

Калиновичів – «Котвіч». Після закінчення державної української гімназії у 

Львові  студіював філологію на історико-філологічному факультеті 

німецьких університетів в Чернівцях  та в Відні (1903—1907 рр.). В 1908 р. 

був учителем української та німецької мов в українській державній гімназії 

в м. Кіцмані (Буковина). 
1909—1914 рр. вчителював в Київській державній четвертій гімназії 

та одночасно читав лекції з методики іноземних мов на Вищих жіночих 

курсах та Вищих педагогічних курсах Київської Учбової Округи. З вибухом 

I світової війни  виїхав у 1914 р. до Відня, де читав лекції з української та 

російської мов в Орієнтальній та Експортовій академіях до 1919 р. Редактор 

«Ukrainische Blätter» у Відні (1918 р.), «Україна» в Києві (1919 р.) і журналу 

«Українська школа» у Львові (1925 р.).  
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1920 р. переїхав на постійне проживання до Львова. 1920—1939 рр. — 
учителював у державних середніх школах (спеціальність – українська й 

німецька мова). 1921—1925 рр. — професор Українського університету у 

Львові, очолював кафедру педагогіки. 
У 1920-их рр. проживав у Винниках в урочищі, зване винни-

ківчанами, «Кут» (вул. Руська, 37). Тут мешкала його матір — Фердинанда, 

яка після смерті чоловіка, Сидора Калиновича, вийшла заміж за товариша 

Володимира — Миколу Полєка (викладача Львівського університету). 

Фердинанда Калинович-Полєк походила з австрійської аристократичної 

родини (померла 1947 р., похована на Винниківському цвинтарі).  
Проживаючи у Винниках 

товаришував з Іваном Огієнком, 

який теж в цей період жив тут. 
Влітку 1923 р. був ініціато-

ром відкриття Української педаго-
гічної семінарії у Винниках. 

1940–1941 рр. — старший 

науковий співробітник словнико-
вого сектору у Львівському відділі 

Ін-ту мовознавства АН УРСР. Тут в 

Інституті він трудився над створен-
ням «Польсько-українського слов-
ника» (т. 1–2, кн. 1–3, К., 1958–

1960). 
Автор праць на педагогічні 

теми («Неграмотність і недільні 

школи на Україні. Причинки до 

українського шкільництва», Жовк-
ва, 1925. — 44 с.; «Наша молодь у 

переломовій добі. Чим цікавиться, до чого змагає й що думає молодь в 
українській середній школі», Львів, 1926. — 94 с.), шкільних підручників із 

німецької мови («Німецький самовчитель. Практичний підручник для 

вивчення німецької мови, з вправами, розмовами, словничком та з 

зазначенням вимови», Львів, 1931). Уклав «Українсько-німецький словник 

із зазначенням граматичних форм. Практична підручна книжка для 

шкільного вжитку та самонавчання» (Львів, 1931). 
Володимир Калинович з родиною (доньки Галя та Оксана) проживав у 

Львові. У 1944 р. переїхав до Дрездена. Загинув разом із сім’єю під час 

бомбардування Дрездена 13–15 лютого 1945 р. 
Калитовський Іван Теодорович (1 липня 1922 р, с. Балинці (тепер –

Снятинський р-н, Івано-Франківська обл.) – 5 лютого 1986 р., м. Винники) — 
відомий винниківський лікар. Його дід Василь Калитовський був священиком, 

бабуся Євгенія Калитовська дочка священика Кирила Гаморака, рідна сестра 
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Ольги – дружини Василя Стефаника. Український письменник Василь Стефаник 

часто відвідував родину Гамораків і Калитовських в с. Трійця. 
Батько Івана Олег-Теодор після закінчення 

Коломийської цісарсько- королівської гімназії в 

1905 р. вчився в Чернівецькому університеті на 

природничому факультеті і мав право викладати 

природу і фізику. 
1914 p., коли почалась І Світова війна був 

мобілізований, у складі легіону Українських 

Січових Стрільців брав участь в боях у Карпатах, 
дістав поранення. Після одужання в 1916 р. разом з 

сотником Д. Вітовським та групою  старшин осіли 

в м. Ковелі на Волині.  
1919 р. влаштувався на роботу викладача 

математики, фізики і природничих наук в 

Коломийській гімназії та міських школах. 
Тоді ж одружився з Марією Демчук і 

проживав разом з батьком в с. Балинці. В 1935 р. 

сім'я Калитовських переїхала до Коломиї. Іван 

вчився в Коломийській гімназії і закінчив навчання в 1939 р. Коли більшовики 

«визволили» Західну Україну — то не признали атестату польської влади про 

середню освіту, довелося ще рік вчитися в швецькій школі в 10 класі. 
Під час німецької окупації  родина переїхала в село і І. Калитовський 

працював на ремонті доріг. 
При відступі німців Калитовські переїхали в Німеччину, через кілька років  

— в США. Похоронені на цвинтарі в Детройті. Батьки довго не знали, що сталося 

з Іваном, шукали його через Червоний хрест, хтось з Польщі повідомив їх, що Іван 

у Львові. Після смерті Сталіна надходили від них листи. Дуже хотіли повернутися, 

але через політичну ситуацію в Україні боялися зашкодити родині сина. 
1946 р. І. Калитовський вступив у Львівський університет. Під час навчання 

у І семестрі перевівся в медінститут на лікувальний факультет, який закінчив в 

1951 р. Семен Стефаник, син письменника Василя Стефаника, працював головою 

Львівського облвиконкому і допомагав І. Калитовському матеріально, перший рік 

Іван жив у Стефаників, пізніше перейшов до гуртожитку. Завдяки Стефаникові 

Іван Калитовський одержав посаду хірурга у Винниках, а також квартиру, 

одружився в 1955 р. з лікаркою Теофанією Гордіюк. 1956 р. народився син Олег, 

1962 р. — син Роман. Хрещений батько Олега — академік Володимир 

Грабовецький. Після тяжкої нетривалої хвороби Іван Калитовський помер  
5 лютого 1986 р. Похоронений на цвинтарі у Винниках (за матеріалами 

Володимира Грабовецького). 
Керницький Михайло Васильович (18 листопада 1896 р. —  

22 вересня 1979 р., м. Винники) — краєзнавець, вчитель історії, 

громадський діяч, Почесний громадянин Винник (посмертно, 24 серпня 

2014 р.). Під час німецької окупації у Винниківській школі викладав 
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німецьку мову.Один із перших почав на науковому рівні вивчати історію  
м. Винник.  Разом із Володимиром Грабовецьким (майбутнім академіком, 

який проживав у Винниках у 1942—1956 рр..) збирав цікаві матеріали з 

історії Винник. Ними було підготовлено до друку спільну працю, яка з 

невідомих причин не була опублікована, проте один екземпляр цієї 

рукописної книги зберігається у відділі рукописів Львівської наукової 

бібліотеки. Назва книги – «Винники. Матеріали до історії нарису». 
Не один рік М. Керницький збирав по крупицях відомості 

про  пам’ятник Т. Шевченкові (в архівах, бібліотеках, опитуючи жителів 

Винник). Він зазнимкував близько 500 пам’ятників Тарасові на території 

Галичини і передав цю колекцію у дар музеєві Шевченка у Каневі. Копії 

фотографій зберігаються у Львівській науковій бібліотеці імені Василя 

Стефаника. У Винниках М. Керницький організував дві фотовиставки; одна 

з них була у приміщенні СШ №47 за директора З. Слоти, друга — у клубі 

тютюнової фабрики. Ще одна виставка фотографій пам’ятників Т. Шев-
ченкові відбулася на Сихові (виставки були короткочасні, бо КДБ 

переслідував краєзнавця). 
М. Керницький зібрав колосальний матеріал, але в умовах 

тоталітарного режиму не міг його опублікувати. Доля унікального 

матеріалу з історії Винник не відома. У дуже похилому віці, змушений був 

заробляти стаж для повної пенсії, викладав у школі у с.Чишки. 
Із виступу Романа Лубківського на урочистій академії з нагоди 100-

річчя пам’ятника Тарасові Шевченку у Винниках:  «Я бачу серед вас, дорогі 

мешканці й гості Винник, скромну фігуру Михайла Керницького, вчителя-
краєзнавця, котрий послідовно й мужньо популяризував винниківський 

пам’ятник, приводив до нього і літніх, і зовсім юних мешканців Львова і 

навколишніх сіл. Він створив навколо пам’ятника те, що нині називають 

аурою; а вона одухотворювала славетний галицький закуток, задовго до 

того, коли «дозволено» буде заговорити про винниківський період у житті 

Івана Огієнка, Івана Липи та Юрія Липи…». Помер і похований у 

Винниках. 
На честь Керницького Михайла названа одна з вулиць Винник.  
Кипріян Богдан Володимирович (1922 р., м. Прага, Чехія — 1943 р., 

м. Винники) — член ОУН(м), редактор і видавець самописного журналу 

для молоді «Дитячий шлях». 
Народився у Празі, де перебували батьки після поразки ЗУНРу 

(батько був четарем УГА). Згодом родина повернулася у Галичину. 

Проживали Кипріяни у Винниках (садиба їхня знаходилася в урочищі «На 

Куті»). 
Журнал видавався у Винниках протягом 1934—1935 рр. Вражає те, 

що журнал редагував 12-ти річний хлопчик (Богдан Кипріян). Видання мало 

просвітянський напрямок. Поряд з казками і пригодами в журналі 

публікувалася цікава інформація для молоді. 
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Поряд із навчанням, Богдан писав художні твори, малював, активно 

займався спортом. У молодому віці влився у національно-визвольний рух. 

Обірвала життя 21-річного юнака куля у той час, коли ворожа агентура 

розпалювала конфлікт між членами ОУН Бандери і Мельника. 
Похований на старому Винниківському цвинтарі. 
Пам’ять про Богдана зберіг його молодший брат Мирон Кипріян. 
Кипріян Мирон Володимирович — народний художник України, 

графік і живописець, реставратор, лауреат Національної премії України  
ім. Т. Шевченка, лауреат премії ім. В. Клеха (США), Почесний громадянин 

Винник. 
Народився 27 липня 1930 р. у Винниках у місцевій лікарні січових 

стрільців, що була розташована в урочищі «на Куті».  
Батько —Володимир Кипріян (28. 07. 1896, м. Ярослав, нині Поль-

ща – 10. 09. 1934, Львів). Вступив добровольцем до УСС (1914 р.). У 1918–

1922 рр. мешкав у таборі для інтернованих у м. Йозефов (Чехо-
Словаччина), був секретарем українських кооператияних курсів. 1925 р. 

повернувся до Галичини. 
Батько наполіг, щоб опікувалися дружиною й дитиною медики цієї 

лікарні. Пізніше Винники відіграють суттєву роль у житті відомого митця 

Мирона Кипріяна. Адже тут він із родиною переживе один із 

найтрагічніших періодів у сучасній історії людства — Другу світову війну. 
Навчався у Львівському державному інституті прикладного та 

декоративного мистецтва (1954 р.), вчився 

у В. Монастирського.Від 1957 р. — 
художник-постановник театру ім. М. 

Заньковецької, а з 1963 р. обіймає  посаду 

головного художника театру. Оформив 

вистави: «Гайдамаки» за Т. Шевченком 

(1964 р.), «Річард III» У. Шекспіра (1974 

р.), «Украдене щастя» І. Франка (1976 р.), 

«Народний Малахій» М.Куліша (1990 р.), 

«Павло Полуботок» К.Буревія (1990 р.); 

трилогія Б.Лепкого «Мазепа» (1992 р.), 

«Не убий» (1992 р.), «Батурин» (1993 р.); 

«Ісус, Син Бога живого» В. Босовича 

(1994 р.) та ін. 
Медалі: «За трудову доблесть», 

«Ветеран праці», «За трудову відзнаку». 

Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. 
Мирон Володимирович був знайомий з видатними людьми минулого 

століття і сучасності: Кароль Войтила (Папа Іван Павло ІІ), Соломія 

Крушельницька, Святослав Ріхтер, Галина Уланова, Майя Плісецька, 

Дмитро Крвавич, Ян та Андрій Скарбеки, Зінаїда Дехтярьова, Анатолій 

Ротенштейн, Сергій Данченко, Богдан Ступка, Микола Зарудний, Олексій 
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Коломієць та багато інших письменників, художників, артистів, співаків, 

композиторів і людей найрізноманітніших уподобань.  
22 серпня 2013 р. в Історико-краєзнавчому музеї Винник відбулося 

відкриття виставки «Сценографія та живопис» Мирона Кипріяна. 
На огляд глядачів представили численні картини та ескізи до вистав: 

«Олекса Довбуш» (1985 р.), «Дикий ангел» (1998 р.), «Коханий нелюб» (1999 

р.), «Хазяїн» (1970 р.), «Ромео і Джульєтта» (1964 р.), «Сон князя 

Святослава» (1981 р.), «Король Лір» (1969 р.) та багатьох інших. Серед 

експонованих картин більшість присвячені Винникам та родині пана 

Мирона, як-от «Пам’ятник воїнам УГА у Винниках за проектом Л. Лепкого», 

«Дача І. Кипріяна» тощо, портрети членів родини відомого митця.  
Кияк Григорій Степанович (3 січня 1910 р., м. Винники —  

30 грудня 1987 р., м. Винники) — український вчений і педагог в галузі 

аграрної науки, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-
кореспондент Академії наук УРСР, заслужений діяч науки УРСР. 

Дитинство та шкільні роки його проходили в заможній селянській 

сім’ї Степана і Марії Кияків. У сім'ї було восьмеро дітей. Батьки всім дали 

спеціальну освіту. Змалку Григорій допомагав поратися у господарстві. Ще 

з прадідів у Кияків була пасіка і він також полюбив бджіл, сам доглядав 

невелику пасіку до кінця життя. Він був вихований твердим селянським 

хлібом. З малоліття засвоїв дві заповіді: перша – власне почуття обов’язку, 

а друга – потреба у безперервній праці. 
1930 р. закінчив державну укра-

їнську гімназію у Львові, а в 1934 р. – 
рільничо-лісовий факультет Львівсь-
кої політехніки в Дублянах, 

отримавши спеціальність інженера-
агронома. Після закінчення студій 

влаштовується позаштатним асистен-
том класифікатора ґрунтів при кафедрі 

агрохімії і ґрунтознавства рільничо-
лісового факультету Львів-ського 

політехнічного інституту. Вивчав 

ґрунти і сільське господарство 

Західної України – від Полісся до 

Карпат. Зібраний матеріал вико-
ристовує для складання карти ґрунтів 

заходу України. 
З 1936 р. обіймає посаду 

асистента науково-дослідної станції з освоєння боліт у м. Сарни Рівненської 

області. Працює над проблемою раціонального сільськогосподарського 

використання низинних боліт і торфовищ. У 1939 р. захистив у Львівському 

політехнічному інституті дисертаційну роботу на тему «Вплив 

сільськогосподарських культур і сівозмін на хімічні й фізичні властивості 
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низинного торфовища» й здобув науковий ступінь доктора технічних наук. 

Захистив докторат на рільничо-лісовому факультеті Львівського 

політехнічного інституту. 
З 1940 р. – доцент кафедри рослинництва агрономічного факультету 

Львівського політехнічного інституту. У період німецької окупації (1941—

1944 рр.) – викладач рослинництва і луківництва на фахових 

сільськогосподарських курсах у Дублянах. Зберіг від вивезення до 

Німеччини цінний посівний матеріал – 200 місцевих форм і сортів 

сільськогосподарських культур. У 1942 р. був обраний дійсним членом 

Наукового товариства ім. Шевченка (математично-природничо-лікарської 

секції). 1944 р., після звільнення Львова від гітлерівської окупації, завідує 

кафедрою загального землеробства і рослинництва Львівського 

політехнічного інституту. 
1945 р. ВАК Міністерства вищої освіти СРСР, на підставі захищеного 

за Польщі докторату, присуджує Г. С. Кияку науковий ступінь кандидата 

сільськогосподарських наук і надає вчене звання доцента. 
1949 р. — вчене звання професора. 1951 р. обрано членом-

кореспондентом Академії наук УРСР. 1956 р. у Харківському 

сільськогосподарському інституті успішно захистив докторську дисертацію 

на тему «Яра пшениця в західних областях УРСР» з присудженням 

наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук. 
Невтомну наукову працю, педагогічну роботу вчений поєднував з 

роботою за сумісництвом завідувача відділу рослинництва Інституту 

агробіології Академії наук УРСР. 1964 р. йому надано почесне звання 

«Заслужений діяч науки УРСР». Був членом сільськогосподарської секції 

Комітету з Державних премій УРСР в галузі науки і техніки при Раді 

Міністрів УРСР. 
Він виплекав високоврожайні сорти пшениці ярої Дублянка – 4 та 

Новоподільська, пшениці озимої Галицька, жита озимого Львівське, ріпаку 

озимого Дублянський і ріпаку ярого Львівський, бобів кормових Коричневі, 

тощо. Ріпак сорту Дублянський – один із перших у СРСР, районований у 

17-ти областях різних ґрунтово-кліматичних зон – від західних областей до 

Далекого Сходу. Створені сорти сільськогосподарських культур характерні 

високою продуктивністю й займали великі площі, здебільшого у західних 

областях України. 
Багато років учений приділяв значну увагу вивченню раціонального 

використання торфовищ. 
1970 р. Президія Академії наук УРСР за цикл робіт у галузі 

рослинництва, селекції та луківництва, нагородили Г. С. Кияка премією ім. 

В. Я. Юр’єва.  
Григорій Кияк – автор близько 200 наукових праць з питань 

рослинництва, луківництва, селекції та охорони природи, в тому числі 

підручників, навчальних посібників, восьми монографій, брошур і статей. 
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Григорій Степанович Кияк був не лише видатним ученим, 

талановитим педагогом, а й громадським діячем. Його обирали депутатом 

Верховної Ради колишнього СРСР ІІІ і ІV скликання та депутатом 

Львівської обласної ради народних депутатів. 
Нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора, орденом 

Леніна, медалями «За трудову доблесть», «За доблесну працю», почесною 

грамотою Президії Верховної Ради УРСР, великою золотою медаллю ВДНГ 

та чотирма бронзовими медалями ВДНГ. 
Кияк Роман-Андрій (псевда: «Кривоніс», «Фігурка»; 17 травня  

1920 р., м. Винники – 27 грудня 1998 р., м. Івано-Франківськ) — діяч 

українського визвольного руху та Української Греко-Католицької Церкви. 
Народився Роман-Андрій Кияк у Винниках. Батьки займалися 

землеробством, але через політичні переконання та активну діяльність в 

українському підпіллі молодшого сина Романа, у 1946 р. були депортовані 

до Сибіру (там і загинули). 
У своїх споминах (листопад 1993 р.) отець-мітрат канцлер Андрій-

Роман Кияк розповідає про свої шкільні і 

юнацькі роки у Винниках: «Моє 

покликання до священства розвивалося 

вже в перших класах народної школи, 

зокрема від 4-5 класу. На вимогу батьків 

я мусів регулярно відвідувати всі 

богослужіння у винниківській церкві. 

Уже у 6 класі співав на Службі Божій 

«Апостола» і «Вірую». Також співав у 

церковному та просвітянському хорах і в 

крилосі — з дяками. Постійно служив 

священикам під час богослужінь... У 

Винниках я закінчив семирічну школу, 

далі поступив  у Львівську гімназію 

№572. При цій же гімназії я закінчив 

класичний ліцей, де вияв особливе 

замилування до української мови та 

літератури, класичних мов і всесвітньої історії... У 1939 році я був 

прийнятий на студії в Богословську Академію у Львові. 
Студії перервалися з приходом комуністичної влади і я продовжив 

навчання в підпільній семінарії в митрополичій палаті. Цими студіями 

керував сам митрополит Андрей. Мене рекомендував в ту семінарію наш 

славний декан отець канонік Григорій Гірняк. То був декан Винниківського 

деканату. Він мав на мене великий вплив». 
У 1940-их рр. Роман обіймав відповідальні посади в ОУН. 1940 р. 

(літо) Роман Кияк — керівник Винниківського повіту ОУН. 
Навчався Роман у Львівській духовній академії та (паралельно) у 

Львівській консерваторії. 1946 р. був висвячений на диякона, не зрадивши 
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УГКЦ після псевдособору, який відбувся у березні 1946 р. у Львові. 

Перебувши довгі роки поневірянь та переслідувань з боку КГБ, він стає 

ревним українським душпастирем. Висвячує його і благословляє на 

підпільну священичу працю владика Величковський. 
Дора, Яремче, Кути, Косів, Космач, Делятин — ось далеко неповний 

перелік підпільних станиць-парохій, де отець Роман душпастирює, 

прибираючи задля конспірації інші імена. Ім’я Андрій, під яким знали його 

до останніх днів життя, наче зрослося з його суттю, бо він завжди пам’ятав 

про двох велетів Христової Церкви — Андрія Первозванного та Андрея 

Шептицького. До того ж митрополита Андрея знав особисто. 
У лютому 1990 р. після урочистої архієрейської літургії в 

катедральному соборі св. Воскресіння, отця Андрія Кияка призначають 

канцлером Івано-Франківського єпархіального управління. На цій посаді він 

встиг зробити багато добрих справ, зокрема ініціював відродження 

Духовної семінарії (нині Теологічна академія) та викладав у ній, повернув у 

лоно Греко-Католицької Церкви десятки священиків, які на той час 
служили в православних храмах. 

Отець-мітрат канцлер Андрій-Роман Кияк за дорученням єпископів 

виконував місію координатора й організатора відновлення семінарії, – це 

був і пошук викладацьких кадрів, й оренда приміщень. Отож, місія отця-
канцлера полягала у проведенні організаційної роботи, наведенні зв’язків із 

новою українською владою для набуття можливостей для організації 

викладання та взагалі діяльності семінарії. Тодішня семінарія – це був, до 

певної міри, подвиг, краще сказати, пожертва людей для відновлення Божої 

справи, до якої долучалися всі викладачі і вчителі, і з досвідом вузівської 

роботи, і кандидати наук, і доктори наук – дещо пізніше, і вчителі середніх 

шкіл. Це був дуже важливий початок, який отець Андрій Кияк координував. 

Врахувавши заслуги отця Кияка перед Церквою, митрополія нагородила 

його мітрою. 
На 79-му році життя, за шість годин до недільного Богослужіння, 

підготувавши проповідь про щасливе завершення 1998 р., отець-мітрат 

Роман Андрій Кияк відійшов у вічність. Через п’ять років після його смерті, 

у видавництві «Нова Зоря» в Івано-Франківську побачила світ книга його 

духовних наук і проповідей «Поспішай творити добро» з передмовою 

єпископів Софрона Мудрого та Софрона Дмитерка. А починається вона 

трьома цитатами: з Євангелія від Матея, з вірша Івана Франка та з 

коротенької молитви отця Кияка, яка легко запам’ятовується. Ось вона: 

«Допоможи нам, Господи, щоб ми стали Твоїм смолоскипом, щоб ми були 

вогнищем, яке запалює душі, щоб ми були дорогою, яка веде до Тебе, щоб 

ми були допомогою для тих, котрі шукають Тебе». 
На честь Романа Андрія Кияка названа одна з вулиць Винник. 
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Кияк Тарас Романович (народився 23 березня 1944 р. у Винниках) 
— український вчений-мовознавець, 

Почесний громадянин Винник, 
громадський та політичний діяч, доктор 

філологічних наук, професор, завідувач 

кафедри теорії та практики перекладу з 

німецької мови Інституту філології КНУ 

ім. Т. Шевченка, почесний доктор 

Інституту придунайських країн та 

Центральної Європи у Відні, народний 

депутат ВР другого скликання, 

координатор групи «Конституційний 

центр», голова міжпарламентської групи 

«Україна-Німеччина» Верховної Ради 

України (1995—1998 рр.), один із 

засновників науково-дослідного Центру 

буковинознавства, голова Чернівецької 

обласної організації товариства 

«Просвіта» (1990—1995 рр.), голова 

Українського термінологічного това-
риства (від 2002 р.), один із членів-засновників Демократичної партії 

України (1990—2003 рр.), кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня.  
Автор статті 10 (про мову) Конституції України. Автор понад 260 

наукових робіт. 
У Винниках прожив лише 4 перші місяці життя. Далі разом з 

сім’єю змушений був доволі часто змінювати місце проживання. Це тому, 

що сім’я була зв’язана з Українським Рухом Опору. 
Закінчив факультет романо-германської філології Чернівецького 

державного університету ім. Ю. Федьковича (1965 р.) за фахом «Німецька 

мова та література». 1978 р. захистив дисертацію на здобуття наукового 

ступеня кандидата філологічних наук на тему: «Количественные оценки 

мотивированности терминологических единиц». 1989 р. відбувся захист 

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук. Тема 

дисертаційного дослідження: «Мотивированность лексических единиц 

(количественные и качественные характеристики)». 
Козак Михайло (1888 р., м. Винники — 1942 р., (?) м. Станиславів 

(Івано-Франківськ) — сотник УГА, доктор. Народився Михайло у 

Винниках, навчався в університетах Львова і Відня, де отримав медичну 

освіту (лікар-хірург). За часів ЗУНР був сотником УГА.  
Після війни одружився з Соломією Робінзон (лікар-гінеколог). У 

грудні 1921 р. відкрив у Станиславові приватну медичну практику. Справи 

у молодого хірурга пішли настільки добре, що вже в 1925 р. він вирішує 

побудувати власну приватну клініку. Земельну ділянка знайшли відразу – 
нею володів тесть Козака, пан Шмерль Робінзон (єврей). Цікаво, що 
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турботливий тато не подарував, а продав власній доньці свій клаптик землі 

за 9 000 злотих. Будівництво будівлі обійшлося ще в 126 тисяч (щоб 

завершити будівництво, подружжя навіть взяло позику в банку).  
І ось в 1928 р. в пресі з'являється оголошення про відкриття у 

Станиславові гінекологічного санаторію доктора Соломії Робінзон-
Козакової. При санаторії діяло пологове відділення. Там же народила сина і 

сама лікар Соломія. При другій Речі Посполитої клініка процвітала, а її 

рекламу можна було зустріти навіть у львівських газетах. «Золотий 

вересень» 1939 р. інтернаціональну лікарську родину тільки налякав, але 

справжня трагедія очікувала їх попереду. 
Восени 1941 р. німці виселили Козаків-Робінзонів з престижної 

квартири (яка, до речі, розміщувалася на другому поверсі клініки) і 

перевели в гетто. Там вони тулилися в маленькій кімнатці поруч з такими ж 

ізгоями. Попри те, що лікар Михайло Козак був етнічним українцем, до 

яких німці ставилися більш-менш лояльно, він не кинув дружину та сина і 

добровільно пішов з ними в гетто. Подружжя загинуло від рук нацистів, але 

їм вдалося зробити головне – врятувати сина. Хлопця змогли переправити 

за кордон і після довгих поневірянь він оселився в Америці. 
Козловський Григорій Петрович (народився 1 лютого 1971 р. в селі 

Городиславичі, Львівська область) — український підприємець, меценат і 

громадський діяч. Депутат Львівської міської ради 7-го скликання (з жовтня 

2015). Відомий своєю меценат-
ською діяльністю, сприянням роз-
витку культури та спортивного 

виховання. 
1994 р. закінчив Торговель-

но-економічний інститут м. Льво-
ва; спеціальність — «бухгалтерсь-
кий облік та аналіз господарської 

діяльності». 
1994—2000 рр. — в АТР 

«Дж. Рейнальдс Тобако Львів», 

спеціаліст з митного оформленню. 
2000—2004 рр. — менеджер 

із комерційних питань («Львівська 

тютюнова фабрика»). 
2006—2010 рр. — директор 

ТзОВ «Мега Євро Буд». 
В 2009 р. — заснував у 

Винниках Готельно-ресторанний 

комплекс «Святослав». 
З лютого 2010 р. — дирек-

тор ТзОВ «Львівська тютюнова 

фабрика». 
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З 2013 р. — генеральний директор ТОВ «Холдинг «Гранд Готель». 
З 2009 р. Григорій Козловський взяв під свою опіку дорослу і 

юнацьку команди ФК «Рух» Винники. З 2012 ФК «Рух» незмінний чемпіон 

Львівської області, двічі ставав володарем срібних (2013, 2015) та одного 

разу золотих медалей Чемпіонату України серед аматорських клубів (2014). 
Тепер клуб виступає у Першій лізі. 

2010 р. заснував ансамбль народно-сценічного танцю «Святослав», є 

його почесним президентом. 
З 2012 р. — Віце-президент ватерпольного клубу «Динамо». 
У вересні 2015 від видавництва «Апріорі» побачила світ книга-

подарунок присвячена святкуванню 660-ліття від першої писемної згадки 

про місто Винники. У фотоальбомі представлена історія та культура, 

громадське та суспільне життя Винник. Автор ідеї створення цієї книги-
фотоальбому і меценат видання — Григорій Козловський. 

Копач Степан Титович (1902 р., м. Винники —1991 р. м. Винники) 
— січовий стрілець, активний учасник Листопадового чину у Винниках в 

1918 р., в’язень сталінсько-російських концтаборів, Почесний громадянин 

Винник (1999 р., посмертно). Похований на старому Винниківському 

цвинтарі. 
Красівський Зеновій Михайлович (12 листопада 1929 р., с. Вит-

виця, Івано-Франківська обл. — 20 вересня 

1991 р., м. Моршин) — український націо-
наліст, поет, літератор, член Українського 

національного фронту (УНФ) та Української 

Гельсінської групи (УГГ), останній Крайовий 

провідник ОУНР у Радянській Україні. 
З кінця 1947 р. до березня 1949 р.  

З. Красівський проживав у Винниках в 
родині Марії Петрівни Гуль. Помешкання 

знаходилося поблизу Винниківського озера (на 

Маріївці). Майбутній відомий поет і дисидент 

перебував тоді на нелегальному становищі, 

проживав під чужими документами. Родина 

Гулів була патріотичною. Син Марії Петрів- 
ни – Василь (1923 р. н.) воював в УПА, 

загинув в Карпатах. Другий син Андрій був 

воїном дивізії «Галичина». 
У будинку, в якому переховувався відважний патріот, донині 

проживають члени родини, яка надала йому притулок. Їхня садиба 

розташована поблизу лісу, поміж Винниківським озером і дріжджзаводом 

що, безперечно, було зручно для підпільної роботи. 
26 років тюрем, таборів, психушок та заслань, а також, трагічна 

смерть дружини призвели до інсульту. 20 вересня 1991 р. Зеновій Красів-
ський помер. Похований у Моршині. 
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Лауб (Ляуб) Антон (Laub (Laube) Anton; 1792 р., м. Винники —  
7 лютого 1843 р., м. Львів) — живо-
писець, графік, літограф, колекціонер. 

За походженням — угорець. Він був 

активним діячем художньої громади 

Львова, де  займав передові позиції як 

портретист. Давав приватні уроки по 

живопису та графіці; товаришував з 

Антоном Ланге.  
Антон Лауб у 1837 р. представив 

у Львівській ратуші виставку картин із 

власної колекції — 105 робіт, деякі з 

яких, ймовірно, його авторства. 

Неодноразово виставлялися його роботи 

після смерті: у Львові (1847 р., 1894 р., 

1924 р., 1937 р.), Варшаві (1898 р.,  
1912 р.), Відні (1905 р.), Кракові  
(1910 р., 1939 р.). Після його смерті 

дружина частину колекції картин продала, а решта вивезла до Праги. 
Похований на Личаківському цвинтарі у Львові. 
Картини Антона Лауба знаходяться в Історичному музеї міста Львова, 

у Львівській картинній галереї, а також у Польщі (Варшава, Краків, 

Вроцлав, Тарнів, Жешів, Торунь). 
Левицький Богдан (21 червня 1886 р., с. Березовиці Великі, Терно-

пільщина — 8 січня 1962 р., м. Лос-
Анджелес, Каліфорнія) — політич-
ний діяч, радник суду, адвокат у 

Винниках. У гімназії він належав до 

таємного студентського гуртка. 

Навчаючись у Львівському універ-
ситеті на юридичному факультеті 

бере активну участь у боротьбі за 

права української мови у 

Львівському університеті. Перші 

арешти відбулися  у 1910 р. Саме 

цього року внаслідок сутичок між 

поляками та українцями у 

Львівському університеті загинув 

український студент Адам Коцко. 

Після низки арештів справу було 

доведено до суду, і на лаві підсудних 

опинилися 101 український студент. 
Серед засуджених був і Левицький Богдан. «Процес 101», як його прозвали 

журналісти та громадськість, тривав п’ять місяців — із лютого до липня 
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1911 р. Його результатом стало визнання українців винними не лише в 

заворушенні, а й в убивстві Коцка. 
Закінчивши університет, працював суддею у Вінернойштаді і в 

Оломунці. Розпад  Австро-Угорщини застав його на посаді судді в 

Дрогобичі. Був активним учасником Листопадового чину у 1918 р., членом 

Дрогобицької Національної Ради, але в перегруповуванні урядів не хотів 

проміняти своє високе суддівське звання на краще забезпечені 
адміністративні посади. Після програної визвольної війни 1918—1919 pp., 
потрапив у польські концтабори Домб'є і Берестя. 

Після звільнення з таборів у 1920 р. з сильно підірваним здоров'ям, 

переходить на суддівську службу до Стрия, а в 1921 р. до Косова. Під час 

виборів 1922 р. польська поліція заарештовує його і відправляє у Коломию. 

Після звільнення з в'язниці, він повертається до суду в Косові, де знову,  

всупереч новим урядовим розпорядженням — виголошує вироки для 

українських сторін українською мовою, за що його звільняють із посади 

судді, забороняючи проживати в тому повіті. 
Шукаючи роботу, Б. Левицький в 1933 р. відкрив адвокатську 

контору у Винниках (біля пошти). Він часто захищав своїх клієнтів без 

винагороди, за що здобув почесну назву «оборонця бідних». Тут включився 

в громадське життя, ставши членом кооперативу, «Просвіти», працював в 

управі Банку. 
У Винниках застала його радянська окупація. Важко доводилося жити 

Б. Левицькому, бо як колишнього суддю його не хотіли прийняти до 

профспілки, а це означало приречення на голодну смерть. Щойно 

стараннями проф. Кирила Студинського його було прийнято до Спілки 

адвокатів і дозволено захищати підсудних перед Народним судом у 

Винниках. Та не довго судилось йому бути адвокатом за правління 

комуністів, тому що вже за кілька місяців його звільнено за порушення 

радянського кримінального права. Рятуючись від НКВД, часто перехо-
вується у Львові, або в сусідів у Винниках, адже вже був у списку на 

вивезення. 
Під час німецької окупації став начальником суду в Бібрці. У 1944 р. 

емігрував, перейшовши робітничі табори, працював у бюро УНРА й ІРО, 

допомагаючи емігрантам. В 1950 р. прибув до США — спочатку до Бофало, 

а в 1956 році до Каліфорнії, де працював в Національному  музеї в місті 

Онтаріо. Б. Левицький любив музейництво, бо ще студентом у Львові 

працював у музеї-архіві Дідушицьких і залишив збірку-архів на рідній 

землі. В 1959 р. мав перший  серцевий приступ, потім були наступні, а 

зранку 8 січня 1962 року серце перестало битися. Його поховали на 

кладовищі «Нова Кальварія» у Лос-Анджелосі (Каліфорнія). 
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Левицький Володимир Лукич (2 вересня 1856 р., с. Белзець (тепер 

с. Гончарівка Золочівського району) —  
6 жовтня 1938 р., м. Винники), псевдонім 

Василь Лукич — український правник, 

письменник, видавець, літературо-знавець, 

громадський діяч, почесний член т-ва 

«Просвіта» (з 1925 р.), дійсний член НТШ (з 

1926 р.), нотаріус у Винниках, голова т-ва 

«Просвіта» у Винниках (1907—1914 рр.).  
Батько — Лука (1815 р., Галичина — 

30. 07. 1892 р., с. Белзець (тепер с. Гон-
чарівка Золочівського району) — українсь-
кий громадський діяч. Висвячений 1842 р. 

Був адміністратором в Глібовичах біля 

Перемишлян в 1842—1844 рр., далі в 

Гологорах (Золочівщина) в 1844—1847 рр., 

в Белзці — в 1847—1892 рр. де заснував 

школу. Похований в Белзці, з ініціативи й на кошти громади — в 

мурованому гробі. 
Володимир, закінчивши правничий факультет Львівського універ-

ситету (1880 р.), три роки займався судовою практикою, потім працював 

нотаріусом у Болехові, Стрию, Станіславові та Винниках. З 1875 р. брав 

активну участь в українському літературному процесі Галичини. 1875 р. в 

альманасі «Ластівка» з'явилися невеликі оповідання «Премудрий жид» та 

«Музика у вовчій ямі», загадки для дітей.  
1880 р. Василь Лукич опублікував у журналі «Зоря» історико- 

літературознавчу розвідку про Марусю Чурай. Він значну увагу приділяв 

налагодженню літературних і культурних взаємин з Наддніпрянською 

Україною. Співредактор журналу «Друг» і альманаху «Дністрянка», разом з 

Іваном Франком склав антологію української поезії (1881 р.). Редактор 

альманаху «Ватра» (1887 р.), журналу «Зоря» (1890–1896 рр.), у якому ввів 

фонетичний правопис і зробив його всеукраїнським журналом.  
Видрукував близько 50 творів українських літераторів, зокрема 

здійснив повне видання творів С. Руданського. Автор низки літературо-
знавчих, етнографічних, історичних, філософських досліджень: «Закор-
донна Русь», «Угорська Русь, її розвій і теперішній стан» (1886 р.), «Павло 

Полуботок, наказний гетьман України» (1887 р.), «Як живеться 

українському народови в Австрії» (1915 р.), «Гадки про життя» (1928 р.), 
«Революційні течії в сучасній фізиці» (1930 р.), «Головні основи сучасної 

астрології» (1934 р.), «Свобода волі в світлі сучасної фізики» (1936 р.), 
«Релігія і наука: Великодні гадки» (1938 р.) та ін. 

Другу половину свого працьовитого життя Володимир Левицький 

провів у Винниках, він жив у віллі кін. XIX ст., яка збереглася дотепер (вул. 

Галицька, 11). 
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У жовтні 1896 р. В. Левицького призначають нотаріусом у 

Винниках. До його обов’язків  належали спадкові справи, шлюбні угоди, 

різні правові акти, тощо. Діловодство Володимир Левицький вів виключно 

українською мовою. Цей факт мав великий вплив на селян, які вперше на 

практиці бачили рівноправність української мови в уряді. Українці Винник 

звернулися до В. Левицького з проханням очолити товариство «Просвіта». 

1907 р. його обирають головою місцевої «Просвіти».  
Вибух війни 1914 р. припиняє діяльність В. Левицького у Винниках з 

великими втратами для української справи. Знаючи, що може чекати його 

від московських «визволителів», він переховується у Львові. Після відходу 

московських військ зі Львова в 1915 р., В. Левицький відразу зголосився до 

«Просвіти» для відновлення припиненої царськими заборонами діяльності. 

Найбільшою потребою було видати календар «Просвіти» на 1916 р. Тоді 

бракувало співробітників – одних вивезли в глибину Росії, інші під час 

війни емігрували до Відня, було багато технічних перешкод. Але В. 

Левицький переборов усі труднощі, і календар вийшов своєчасно, своїм 

змістом і оформленням зайнявши одне з провідних місць серед подібних  

видань. 
Перша світова війна завдала великої шкоди Винникам, частина 

будинків згоріла разом з тютюновою фабрикою, дім В. Левицького також 

зазнав ушкоджень. Під час Визвольної боротьби в 1918—1919 рр., Винники 

на довгий час опинились  у прифронтовій смузі.  
1923 р. передчасно помер його зять Роман Ганінчак – колишній член 

Головної управи товариства «Просвіта», радник державних залізниць, 

проживши лише 45 років. 25 грудня 1925 р. Головна управа «Просвіти» 

іменувала Василя Лукича своїм почесним членом.  
Газета «Діло» №124 від 07. 06. 1932 р. писала: «35-ліття діяльности 

В. Лукича. Свято в Винниках. У неділю, дня 29. травня ц. р. святкувала 

винницька округа 35-ліття діяльности на терені повіту нотара Володимира 

Левицького (Василя Лукича). Свято замітне не тільки особою Достойного 

Ювилята, відомого загалові письменника-журналіста, але також і діяльною 
участю в тім святі, широких кол українського громадянства, головно 

селянства винницького повіту. Свято було маніфестацією тісної єдности усіх 

верств громадянства; були на ньому представники духовенства, селянства, 

інтелігенції, ремісників і робітників із 12 місцевостей винницького судового 

повіту. Свято почалося академією у великій салі читальні «Просвіти», шо 

закінчилося спільною фотографією, вечором був комерс.  
На академії перший промовив о. декан Гірняк, другий д-р Кость 

Левицький. У концертовій частині академії співало 5 хорів, а саме один 

міщанський з Винник, під орудою п. Василя Согора, і чотири селянські 

хори (з Лисинич, під орудою п. Драґана, із Підберезець Василя Блоха, з 

Глухович Банаха і з Гаїв під орудою п. Дмитрика). Під артистичним 

оглядом перше місце належиться хорові винницької читальні, а друге 

хорові з Лисинич. Натомість найбільш бадьоре вражіння викликав своєю 
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поставою хор з Гаїв. Після численних привітів ріжних львівських установ і 

організацій переданих їхніми представниками, витав ювилята від 

винницької міської ради заст. бурмістра Маркевич, від Сільського 

Господаря Михайло Обранець, від Спортового Клюбу «Дніпро» інж. 

Еліяшевський, від Торговельної кооперативи д-р Щуровський, від Брацтва 

п. Кияк. Потім промовляв від духовенства винницького деканату  
о. Осташевський, а накінець ішли привіти із сіл. Промовляли від 

Підберезець п. Василь Влох, від Лисинич п. Бубела, п. Гриців із Германова, 

п. Михайло Крохмальницький з Чижикова, п. Голод Іван з Глухович, Вовк 

Василь з Гаїв, Тимко Токарівський з Борщович, Микола Тарас з Пикулович, 

Панько Макогін з Дмитрович, від Черепина Й. Ольховий, а від Миклашева 

Петро Моравський, який свою промову виголосив віршом. Деклямувала 

Франка: ,Не забудь юних днів“ п. Веснівна. Після скінченої програми 

відчитали ще й письменні привіти. Поважний і сердечний настрій панував 

теж на комерсі, в якому взяло участь більш  як 80 гостей». 
 

 
 

Могила Володимира Левицького та його дружини Ольги Левицької 

(Гузар) на Личаківському цвинтарі 
 

1933 р. померла дружина письменника — Ольга Левицька (Гузар). 
Володимир Левицький помер 6 жовтня 1938 р. у Винниках, похований на 

Личаківському цвинтарі у Львові. 
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На честь Володимира Левицького названа одна з вулиць Винник. 
Левицький Ярослав Володимирович (14 квітня 1897 р. м. Винники 

– 28 січня 1961 р. м. Трентон; син 

Володимира Левицького) — громадський 

і політичний діяч у Винниках, 

натхненник національної ідеї, правник, 

старшина УГА. Свої спогади висвітлив у 

книзі М. Влоха «Винники. Звенигород. 

Унів та довкільні села» у розділі V «Від 

національного відродження до виз-
вольної боротьби». 1918—1920 рр. – 
старшина УГА, бере активну участь в 

українсько-польській війні. У жовтні 

1920 р., як демобілізований старшина 

УГА, повертається  до Винник. 
Взимку 1920—1921 рр. разом з 

однодумцями готує перепоховання 

січових стрільців, створює разом з  
о. Гірняком похоронний комітет. І вже  
21 вересня 1921 р. тіла січових стрільців 

урочисто хоронять на винниківському цвинтарі, а в червні 1922 р. – 
урочисте відкриття першого на Україні пам’ятника січовим стрільцям. 

Велика заслуга Я. Левицького і в тому, що восени 1932 р. у Винниках 

відкрито перший в Західній Україні Народний університет (120 слухачів 

щодня відвідували вечірні лекції). 1941–1944 рр. — директор Винниківської 

української школи. 
Левків Тарас Богданович (народився 25 червня 1940 р. у  

с. Мала Березовиця Збаразького 

району Тернопільської області) — 
художник-кераміст, графік, Заслу-
жений діяч мистецтв, Почесний 

громадянин Винник.  
Тарас Левків закінчив відділ 

кераміки Львівського училища 

прикладного мистецтва імені Івана 

Труша (1959—1964 рр. викладач з 

фаху — Тарас Драган), Львівський 

інститут прикладного та деко-
ративного мистецтва (1971 р.). 

1970 р. відбулась перша 

персональна виставка художньої 

кераміки Тараса Левківа у Львові. 

1972 р. — перший представник від 

України на ІІІ міжнародному 
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бієнале у Валлорісі (Франція). Учасник міжнародних конкурсів художньої 

кераміки у Фаенці (1974, 1978, 1979, 1980 рр.). У 1980-их рр. відбулось 17 

персональних виставок. Зокрема у Ленінграді, Тбілісі, Тернополі. Загалом 

взяв участь більше ніж у 102 регіональних, загальноукраїнських та 

міжнародних виставках, зокрема у Японії, Польщі, Росії, Естонії. Працює 

на стику сучасного мистецтва та традиційного народного промислу — 
гончарства. Застосовує широку палітру технік та матеріалів художньої 

кераміки. Займається графікою, створює композиції у техніці інтарсії.  
У 1990-их рр. керував спорудженням спроектованої ним церкви 

святих Володимира та Ольги у Винниках.  
Леопольд рітер фон Захер-Мазох (27 січня 1836 р., м. Львів —  

9 березня 1895 р., с. Ліндгайм, Німеччина) — спочатку перспективний 

науковець, а згодом — відомий журналіст і письменник. Автор комедій, 

новел, повістей та романів. Батько 

хлопчика, Леопольд Захер, який 

походив із богемських німців, не від-
повідав уявленню про поліцейського 

офіцера. Він був високоосвіченою 

людиною й очолював Галицьке 

музичне товариство. Мати Лео-
польда, Шарлотта, була донькою 

ректора Львівського університету 

Франца фон Мазоха та походила по 

материнській лінії зі шляхетного 

українського роду. На місці будинку, 

де народився майбутній письменник, 

тепер стоїть відомий у Львові 

«Ґранд-Готель».  
Від народження малий Лео-

польд був дуже кволим і хвороб-
ливим, психічно неврівноваженим, 

отож батьки не покладали великих 

надій на те, що він житиме. Але віддавши сина годувальниці, українській 

селянці Гандзі в підміське село Винники, вони тим самим врятували 

його не лише фізично, а й розвинули духовно. Гандзя виходила хлопця, 

збудила його уяву завдяки постійним мандрам у світ пісень, казок, легенд, 

прищепила йому любов до української мови. До 12 років Леопольд 

розмовляв українською мовою. Згодом, уже ставши вже всесвітньовідомим 

письменником і згадуючи про свою щиру годувальницю та своє дитинство 

серед українців, написав такі рядки:  «З її молоком я всмоктав любов до 

українців, ввібрав у себе українську мову та любов до краю свого 

народження, до своєї вітчизни. Завдяки моїй годувальниці українська мова 

стала першою, якою я оволодів. І саме вона розповідала мені чарівні 

українські казки або співала, заколисуючи мене , тож українські народні 
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пісні запали мені в душу на ціле життя , залишивши слід у моєму житті, 

моєму емоційному світі та й у всіх пізніших працях. Леопольд, який сам 

себе визначив як українця, далі пише: «На нас, українців, діють музика та 

спів, немов магія, з наших народних пісень ми чуємо голоси наших предків, 

що лежать поховані у високих могилах, духи лісу, води, повітря». 
Письменник Левко Сапогівський так писатиме в часописі «Зоря» у 

1880 р: «Захер Мазох перший з чужинців звеличив наш народ з такою 

любов'ю, якої тяжко навіть межи нашими авторами знайти». 
Коли Леопольду виповнилося 12 років, сім’я переїхала до Праги. Там 

він вивчає німецьку мову, якою й пише свої літературні твори. Однак 

враження дитинства, які він всмоктав з молоком української годувальниці, 

не полишали його все життя. Багато з пережитого та почутого з дитинства 

він вплітав згодом у свої літературні новели та романи. Захер-Мазох 

докладно вивчав мову, звичаї та перекази народів Галичини. Чимало його 

творів, не лише тематикою, а й назвами, пов’язані з Україною ("Галицькі 

історії", "Жіночі образки з Галичини", "Рай на Дністрі", "Криваве весілля у 

Києві"). Таким чином він був чи не першим автором, який відкрив для 

німецької літератури народне життя українців. Так у повісті «Криваве 

весілля у Києві»,  він вперше у художній формі переповів легенду про 

розправу київської княгині Ольги над древлянами. 
В оповіданні «Жіночі образки з Галичини» він пише про українців: 

«Між Доном та Карпатами живуть вроджені демократи, ні 

візантійський імператор, ні варяги, ні який король Польщі не зламали 

їхнього духу, не підкорили їхньої свідомості…». Будучи німецькомовним 

письменником Леопольд фон Захер-Мазох, сам себе вважав українцем, 

блискуче володів українською мовою та власним визнанням: «пишучи 

німецькою, думав українською». 
Після успіху роману «Дон Жуан з Коломиї», написаного французькою 

мовою й опублікованого в одному паризькому журналі (1872 р.) Захер-
Мазох вирішує повністю присвятити себе літературі. Твори Захер-Мазоха 

перекладають багатьма європейськими мовами та видають масовими 

тиражами. Особливої популярності письменник набуває у Франції, де його 

творчістю захоплювалися Г. Флобер, батько та син Дюма, Е. Золя, А. Доде 

та інші. 1886 р. президент Франції нагороджує Захер-Мазоха вищою 

відзнакою – орденом Почесного Легіону. 
Перші переклади творів ЗахерМазоха українською мовою з'явилися в 

1994 р. Журнал «Всесвіт» тоді опублікував повість «Дон Жуан з Коломиї» 

(переклад з німецької Наталки Іваничук) та «Жіночі образки з Галичини» 

(переклад з німецької Івана Герасима). Напевно, за винятком ще кількох 

коротеньких новелок — це і все, з чим може на сьогодні ознайомитися 

український читач. 1881 р. Захер-Мазох оселився у Ляйпцігу, а останні роки 

свого життя провів у німецькому селищі Ліндгайм у Гессені, де й помер  
9 березня 1895 р.  



 
103 

 

Незвичність його долі не закінчилась і на цьому — як стверджують, 

урну з його прахом знищила пожежа 1929 р.  
Липа Іван Львович (літературні псевдоніми — Петро Шелест, Іван 

Степовик; 24 лютого 1865 р., м. Керч – 13 листопада 1923 р., м. Винники) 
— громадський і політичний 

діяч, письменник, лікар, спів-
засновник таємного товариства 

«Братство тарасівців» (1891 р.), 

перший український комісар 

Одеси  від ЦР УНР (1917 р.), 

член ЦК Української партії 

соціалістів-самостійників, мі-
ністр управління культів (гру-
день 1918 р. – лютий 1919 р.), 

міністр віросповідань УНР 

(1919 р.). Воєнно-політичні 

обставини в Україні змусили   
І. Липу разом з сином Юрієм 

залишити Київ і емігрувати 

спочатку до Вінниці, потім у 

Кам’янець – Подільський, 

Станіслав. Деякий час жив в 

еміграції в Тарнові (Польща).  
На початку 1922 р.  

І. Липа переїжджає до Львова. 

1 березня 1922 р. прибуває до 

Винник, про що свідчить 
запис в особистому записнику. У Винниках він провадить життя, 

позбавлене політики: займається лікарською практикою і пише. Проживав 

Іван Липа, як приватний лікар у хаті Марії Лозовської на вулиці 

Шашкевича (тепер вул. Лесі Українки). Будинок цей зберігся і донині. У 

Винниках він відкрив медичну амбулаторію, на якій біліла табличка з 

написом «Д-р мед. Іван Липа. Приймає». Важка та була практика в чужій 

хаті, і переслідувала його польська поліція, бо не мав дозволу на практику. 
У Винниках у цей час проживав Іван Огієнко, який постійно 

спілкувався з самотнім Іваном Липою. І. Огієнко залишив цікаві спогади 

про Івана Липу, про його життя і побут у Винниках. Опубліковані вони 

були в журналі «Наша культура» за 1937 р. Жив Іван Липа у Винниках дуже 

скромно й убого, бо заробляв мало. 
Іван Огієнко в своїх спогадах цитує Івана Липу: «Наш державний 

здвиг невгасимим вогнем запалить усі живі українські душі, і свого часу 

таки принесе відповідний плід. Помремо ми, але святий вогонь, що його ми 

сміливо запалили, уже ніколи не погасне. Це те, що переживе нас і створить 

найрозкішніші легенди в Україні…» 
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У Винниках Іван Липа пише новели «Кара» та «Утома», твори 

вишукані, виткані, як писав його син Юрій, «ніби блакитним цвітом». 

Понад рік прожив І. Липа у Винниках. Але думками завжди був з 

близькими і рідними людьми, з якими розлучила доля, — дружиною 

Марією, що залишилася в Одесі, і сином Юрієм — студентом медичного 

факультету Познанського університету, з яким підтримував постійний 

зв’язок через листування. 
В листопаді 1923 р. стан здоров’я Івана Липи різко погіршився (з 

травня 1919 р. хворів на рак шлунка). 13 листопада Івана Липи не стало. За 

віросповіданням  І. Липа був  православний. Хоронив його греко-
католицький священик о. декан Григорій Гірняк (з дозволу митрополита 

Андрея Шептицького). 
Поховано д-ра Івана Липу 15 листопада у Винниках. 
Газета «Діло» за 18 листопада 1923 р. писала:  

«Похорон д-ра Iв. Липи.  
В четвер 15 с. м. о 3-ій год. пополудни відбувся у Винниках похорон 

бл. п. д-ра ІB. ЛИПИ. Мимо слотливого дня, мимо того, що падав дощ і 

стояло страшне болото, в похороні взяло участь дуже багато народу, як 

місцевих громадян, так і львівської української громади, передовсім чис-
ленної наддніпрянської еміграції з президією «Українського товариства до 

помоги емігрантам з Великої України» на чолі, а також представників 

галицько-українських політичних і культурних організацій: від «Народного 

Комітету» (голова д-р В. Бачинський, секретар д-р А. Говикович, д-р  
Я. Олесницький), від ред. «Діла» — нач. ред. д-р Д. Левицький, від «Про-
світи» — проф. Ст. Шах, від «Українського Лікарського Т-ва» д-р M. Музика 

й ин. Похорон провадив місцевий парох, декан о. Гірняк з трьома 

дооколичними священиками. Співав хор місцевої читальні «Просвіти».  
Пo відправленню панахиди в мешканню, де жив Покійник, тіло 

перенесено до церкви, де відбувся парастас. Підчас богослужения, саме, як 

співали «Вічную память» небіщикові, явився Його син, котрий приїхав з 

Познані. Був це дійсно трагічний момент, що дуже зворушив присутних.  
По парастасі сказав гарне прошальне слово о. декан Гірняк, славлячи 

заслуги Покійника, а по винесенню труни з церкви промовив в імени «Нар. 

Комітету» д-р Я. Олесницький, підносячи хрустальний характер Небіщика.  
На цвинтарі промовляли над гробом д-р E. Щуровський, адвокат з 

Винник, в імени винницької громади й місцевих українських товариств, 

поет M. Вороний, як давний приятель Покійного та в імени наддніпрянської 

еміграції, проф. CT. Шах від Гол. Виділу Т-ва «Просвіта», д-р M. Музика в 

імени «Українського Лікарського Товариства». На цьому місці мусимо з 

правдивим признанням піднести промову M. Вороного. Цe була незвичайно 

сильна, натхненна, поетична мова, котра зворушила всіх присутних до сліз. 
Промовець згадав ті далекі часи, 30 літ тому, коли в купі з Липою й 

під проводом його організували «Братство Тараса», першу українську 

політичну орґанізацію самостійницького характеру, очевидно нелегальну. 
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Згадав про незвичайну скромність покійного що до своєї особи й твердість 

та непохитність його в справах громадських, про відданність його рідній 

Україні, про його заслуги як послідовного українського державника-
самостійника, про злидні на еміграції й прикрости «азилю», які докучали 

покійникові в останнім часі.  
Промова, переплетана мотивами з українських голосінь, повна жалю 

й розпуки по помершім та пророчої заповіди, що здійсняться мрії його, 

зробила потрясаюче вражіння: і священники, й народ плакали, слухаючи її.  
Труна покійного повна була квітів, зложених друзями й товаришами 

та знайомими. Крім того зложено багато вінців від «Українського T-ва 

допомоги емігрантам з В. України» (білі цвіти з синьожовтими лентами з 

надписом: «Ів. Липі - борцеві за Самостійну Україну», «Від Української 

Армії», «Інтернованого Українського вояцтва», «Гуртка діячів 

Українського Мистецтва у Львові», «Студентів Українців Краківської 

Академії Мистецтв», від громади м. Винник, від винницької читальні 

«Просвіти» й Сокола та ин.». 
Поховали І. Липу неподалік Стрілецької могили. Споруджено 

пам’ятник І. Липі в 1937 р., встановив його син Юрій, якому батько 

залишив духовний заповіт – «Йти по життю, чесно виконуючи і 

професійний обов’язок і тримаючи в серці незгасиму віру в майбутнє 

незалежної держави – України». 
Газета «Діло» №104 від 15. 05. 1937 р. писала:  «Посвячення 

памятника на могилі Івана Липи у Винниках. В неділю 16. V. відбудеться у 

Винниках коло Львова в год. 11.30 перед полуднем урочисте посвячення 

памятника на могилі пок. міністра України і письменника Івана Липи 
долота артиста Коверка. Прецесійний похід з церкви у Винниках на 

місцевий цвинтар вирушить в год. 11.30 перед полуднем. Зі Львова можна 

їхати або залізницею, що відходить з Личаківського двірця в год. 9.15 перед 
полуднем, або автобусом з площі Бандурського (давніше пл. Цлова), що 

відходить зі Львова в год, 8.50, 9.50, 10.50 рано». 
Газета «Діло»  №106 від 18. 05. 1937 р. писала:  «Заслуженому 

письменникові і діячеві. ПОСВЯЧЕННЯ ПАМЯТНИКА НА МОГИЛІ 

ІВАНА ЛИПИ У ВИННИКАХ. В неділю 16. ц. м. відбулося посвячення 

памятника на могилі визначного письменника та громадського діяча Івана 

Липи на цвинтарі у Винниках. Після Служби Божої в місцевій церкві 

уформувався похід на цвинтар, що його вів о. декан Гірняк в асисті  
о. Осташевського з Підберезець, о. Уляновича з Лисинич та о. д-ра Богоню-
ка. В поході взяла участь поважна скількість місцевого громадянства і 

гостей зі Львова. Співав місцевий хор, грала теж місцева орхестра. На 

цвинтарі після посвячення памятника виголосили промови, о. декан Гірняк, 

Андрій Петренко (від „Товариства допомоги емігрантам з В. України") і д-р 

К. Коберський (від Товариства письменників і журналістів ім. І. Франка.). 
Відтак під звуки пісні «Ой Морозе, Морозенку» делегації покрили 

памятник вінками від місцевих установ і „Т'ва опіки над емігрантами з  
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В. України" (чудовий вінок з туліпанів). Памятник на могилі І .Липи роботи 

артиста-різьбаря А. Коверка достроюється до памятника на сусідній могилі 

Січових Стрільців. Памятник цей уфундував син незабутнього Івана Липи, 

відомий письменник Юрій Липа, (що є тепер лікарем у Варшаві).  
Свято це доказ пієтизму сина до батька і культури українського 

винницького громадянства, яке взяло в ньому участь у дуже великому 

числі, складаючи й від себе поклін Тіням заслуженого письменника і 

громадського діяча». 
У статті «Світлій пам’яті Івана Липи» Іван Огієнко писав: 
«Якось непомітно й вечір насунув і зовсім потемніло. Сумно й тихо 

верталися з похорону приятелі Івана Львовича. Починав сіяти дрібний 

дошкульний дощик, як щирі сльози за передчасно загинулим емігрантом, за 

чулою людиною, що горіла й світила глибоким патріотичним вогнем... Тихо 

вертався додому й я. Душу обгортав болючий сум за несподівано 

втраченим товаришем, з яким ми п’ять літ кипіли й нервувалися, віддавши 

цілих себе на будування Самостійної України... Доля не судила йому 

побачити вільної України, — довелось скласти зболілі кості свої далеко від 

родинного міста... Проходжу біля воріт осиротілої Липиної амбулаторії. 

Біліє табличка з написом: «Доктор медицини Іван Липа. Приймає...». Нехай 

тепер зриває цю табличку, хто хоче, бо лікар і без того практикувати 

більше не буде... А дощ плакав усе більше та більше...». 
На честь Івана Липи названа одна з вулиць Винник. 
26 лютого 2015 р. у Винниках відбулися урочистості присвячені  

150-річчю Івана Липи. На старому міськовому цвинтарі м. Винники біля 

могили Івана Липи о 12:00 год відбувся молебень, а у школах міста за 

участі науковців Львова, Одеси та родичів Івана Липи — відкриті уроки 

присвячені роковинам. В Історично-краєзнавчому музеї м. Винники 

пройшов семінар та літературно-музична частина (декламування віршів, 

лекції про життя та творчість Івана Липи). 
Липа Юрій Іванович (5 травня 1900 р., м. Одеса — 20 серпня  

1944 р., с. Шутова, Яворівський район, Львівська область) — громадський 

діяч, письменник, поет, публіцист, лікар, автор української геополітичної 

концепції, один з визначних ідеологів українського націоналізму, 

інструктор першої Старшинської школи УПА в Карпатах. 
Початкову освіту майбутній письменник здобув у гімназії №4  

м. Одеси. 1917 р. Юрій закінчує Одеську гімназію і вступає добровольцем у 

Курінь морської піхоти армії УНР. 
Провчившись рік в Одеському і рік у Кам’янецькому університетах, 

подається на еміграцію, перебуваючи з невеликими зупинками у Станіславі, 

Львові, Винниках, у Тарнові, де опиняється у таборі для інтернованих 

вояків Армій УНР та УГА, в якому перебуває із перервами з осені 1920 по 

1922 р. (від початку 1922 р. до лютого 1922 р. Ю. Липа перебуває у Львові). 
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Доля Юрія Івановича тісно 

пов'язана з Винниками, де він прожив 

частинку свого життя (з 1березня 1922 

р. до осені того ж року проживав з 

батьком у Винниках  у хаті Марії 

Лозовської по вул. М. Шашкевича (тепер 

вул. Лесі Українки), будинок цей зберігся і 

донині). 
У Львові він бере участь у діяльності 

Союзу української молоді. 1922 р. вступає і 

1929 р. закінчує медичний факультет 

Познанського університету. Згодом 

закінчує Варшавську школу політичних 

наук, займається лікарською практикою у 

Варшаві. Опублікував твори на лікарську 

тематику «Фітотерапія» (1933 р.), «Ліки 

під ногами» (1943 р.). Разом з тим бере 

активну участь, як письменник у роботі «Літературно-Наукового Вістника», 

що виходив у Львові і редагувався Дмитром Донцовим. Але через 

особистий конфлікт із ним Ю. Липа припиняє роботу в ЛНВ. Згодом,  
1929 р. разом із Євгеном Маланюком створив літературну групу «Танк». 

Оприлюднив збірки поезій «Світлість» (1925 р.), «Суворість» (1931 р.), 

«Вірую» (1938 р.), роман «Козаки в Московії» (1934 р.), тритомну збірку 

оповідань «Нотатник» (1936—1937 рр.), книгу літературно-критичних праць 

«Бій за українську літературу» (1935). Найповніше ідейно-філософські 

погляди Ю. Липи розкриті в його «всеукраїнській трилогії» — «Призначення 

України» (1938 р.), «Чорноморська доктрина» (1940 р.) та «Розподіл 

Росії»  (1941 р.). У цих працях Ю.Липа виступає як теоретик сучасної 

української геополітики. 
Постать Ю. Липи була настільки значущою, що 1943 р. його 

діяльність помітили у вищому державному проводі фашистської 

Німеччини. За наказом Гітлера Ю. Липу було перепроваджено до Берліна, 

тому що, на думку правителів Німеччини, він був найбільшим українським 

ідеологом-державником. Йому було запропоновано очолити маріонетковий 

уряд України. Однак Ю.Липа з гідністю відкинув цю ганебну пропозицію.  
І, на диво, залишився живим.  

З липня 1944 р. — інструктор першої Старшинської школи УПА в 

Карпатах. 19 серпня 1944 р. Юрій Липа був захоплений підрозділом НКВС 

в с. Іваники Яворівського району, а на світанку 20 серпня 1944 р. його було 

по-звірячому замордовано в с. Шутова Яворівського району, що на 

Львівщині. 
Дружина – Захарясевич Галина-Олена  (28. 04. 1910 — 10. 06. 1968). 

Одружилися в 1938 р. Похована на Личаківському цвинтарі у гробниці 

Захарясевичів. 
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У 1940 р. народилася донька Іванка, а у 1943 р. — Марта (Гуменецька 

Марта Олексіївна; померла 2001 р.; похована на Личаківському цвинтарі). 
Львівському обласному госпіталю інвалідів війни та репресованих, 

що знаходиться у Винниках, присвоєно ім’я Юрія Липи. 
Лиско Володимир (21 вересня 1882 р., м. Кам'янка-Струмилова  

(тепер м. Кам'янка-Бузька, Львівська область) — 19 вересня 1964 р.,  
м. Винники) — священик УГКЦ, релігійний, політичний і громадський 

діяч. Батько блаженного священномученика Української Греко-Католицької 

Церкви о. Романа Лиска. Походив із багатодітної селянської родини, 

навчався у V-й львівській гімназії, на теологічному факультеті Львівського 

університету, в університеті Інсбрука (зробив докторат). 
30 січня 1910 р. був висвячений на священика. 1910–1913 рр. 

працював сотрудником в м. Олеську, в 1913–1921 рр. — завідувачем парохії 

м. Городок, з 1921 р. — парохом містечка Сасів на Золочівщині. 1936 р.  
о. Лиско був призначений деканом Золочівським.  

Завжди і всюди о. Володимир Лиско, 

крім ревної душпастирської праці, вів 

активну громадську, просвітницьку і 

політичну діяльність, за що переслідувався 

польською владою. За участь у прого-
лошенні в Городоку Західно-української 

Народної Республіки у 1918 р. був 

запроторений до концентраційного табору 

в Домб'є, де пробув 7 місяців. Приходячи 

на парохію, де не було української школи, 

о. В.Лиско засновував приватні   українські 

школи під егідою «Педагогічного 

Товариства». Заснував у Городку «Захист 

для сиріт» (1917 р.). Був активним діячем 

«Просвіти», членом Комітету будови 

пам'ятника Маркіянові Шашкевичу на 

Підлисецькій горі, головою Товариства ім. Шашкевича. Очолював філії 

товариств «Сільський господар», «Овочева шкілка». Був членом Надзірної 

Шкільної Ради. Організував в Олеську духовий оркестр. У Сасові 

добудував, упорядкував нову церкву, ініціював і припильнував будівництво 

«Народного Дому». 
1945 р. за відмову перейти на православ'я о. В. Лиско був за-

арештований (перебував 8 місяців у віці 63-років); вимагали зізнання, що 

він скликав нелегальну нараду священиків для антирадянської діяльності. У 

травні 1946 р. о. В. Лиска випустили. 22 жовтня 1948 р. о. В.Лиска знову 

заарештовують, після жорстокого, антиправного слідства ув'язнюють на  
10 літ в Мордовські табори. Відбув 7 літ, в березні 1955 р. із вкрай 

підірваним здоров'ям, та не зломленим духом, звільняють. 
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Помер 19 вересня 1964 р. у Винниках, де похований на місцевому 

цвинтарі. 
Любич-Парахоняк Олександра Іванівна (14 березня 1892 р.,  

м. Станіслав (тепер м. Івано-
Франківськ) — 23 лютого 1977 р.,  
м. Винники) — українська оперна та 

камерна співачка (лірико-драматичне 

сопрано), акторка. Дитячі та юнацькі 

роки Олександри пройшли у Копи-
чинцях на Тернопільщині. У 1905 р. 

сім’я переїжджає до Львова, де Олек-
сандра починає брати лекції співу у 

Володислава Баронча. 1907—1912 рр. 

навчається у Вищому музичному 

інституті у Львові (клас теорії Ста-
ніслава Людкевича). 1912 р. одержав-
ши стипендію та рекомендаційний 

лист від Музичного товариства ім. Ли-
сенка у Львові, їде у Варшаву до 

Олександра Мишуги – професора 

солоспіву Вищої музичної школи  
ім. Ф. Шопена. Після повернення до 

Львова (1914 р.) продовжує навчання у 

Чеслава Заремби. Свої вокальні студії  
О. Парахоняк поєднує з концертною 

діяльністю солістки хорів «Боян» та 

«Бандурист». 1908 р. успішно виступила в ролі Наталки в аматорській 

виставі «Наталка Полтавка».  

1917—1937 рр. працювала в театрах Польщі й Львова. О. Парахоняк  

дебютує на сцені Львівської опери в 1917 р. (опера Целлера «Штигар»). 

Згодом стає солісткою Нового львівського театру (1919—1920 рр.), 

Львівського театру «Руська бесіда». О. Парахоняк з великим успіхом співає 

на оперних сценах  Катовіц, Познані. У складі цих театрів виступає із 

гастролями у Бидгощі, Грудзьондзі, а з концертами у Німеччині та 

Чехословаччині.  Її партнерами на оперних сценах були відомі співаки  
А. Дідур, М. Голинський, З. Дольницький, І. Дигас, Я. Кіпура. Глядачі 

запам’ятали її в образах Чіо-Чіо-Сан («Мадам Баттерфляй»), Маргарити 

(«Фауст»), Мімі («Богема»). Їй призначали здебільшого драматичні партії. 

Виконувала партії Оксани («Запорожець за Дунаєм» Гулака-
Артемовського), Наталки («Наталка Полтавка» Лисенка), Тетяни, Іоланти 

(«Євгеній Онєгін», «Іоланта» Чайковського), Гальки та Аїди (однойменні 

опери Монюшка й Верді). Понад 20 років співачка концертувала оперними 

сценами світу. Вистави з її участю користувалися шаленою популярністю.  
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1932 р. О. Любич-Парахоняк поселилася у Винниках, іноді брала 

участь в окремих концертах, а в 1937 р. назавжди залишила сцену.  
У Винниках співачка влаштувалась працювати на тютюновій фабриці. 

Поступово співачку забули. Лише в 1950-их роках її постаттю починає 

займатися дослідник Іван Деркач. Якщо в 1920—1930-их рр. вона ще 

фігурує у пресі, то пізніше її ім’я повністю зникає з газетних шпальт, а 

відтак зі світського життя. Померла 23 лютого 1977 р. у Винниках.  
У Винниківському історико-краєзнавчому музеї експонуються речі з 

особистого архіву: ноти, офіційні документи, листи, афіші, вирізки з газет. 

На жаль, записи голосу Любич-Парахоняк не збереглися. 
Батьки — Іван Парахоняк та Софія Парахоняк (поховані на 

Личаківському цвинтарі). 
На честь Олександри Любич-Парахоняк названа одна з вулиць 

Винник. 
Магаляс Семен (17 травня 1885 р., м. Винники — 1978 р., м. Нью-

Йорк.) – український культурно-освітній і військовий діяч, співорганізатор 

Державного Секретаріату Військових Справ ЗУНР, сотник Армії УНР, 

начальник закордонного відділу Головного управління Генерального штабу 

Дієвої армії УНР, начальник мобілізаційного відділу Головного управління 

Генерального штабу УНР, діяч «Просвіти», один із засновників УВО. 
Батьки Семена – заможні хлібороби, віддали сина на навчання у Львівську 

академічну гімназію, яку він закінчив у 1906 р.  
Навчався на правничому факультеті Львівського університету. Був 

головою філії «Просвіти», де читав доповіді з історії та літератури, одним з 

засновників правничого гуртка при 

Академічній громаді, викладав історію, 

географію та інші предмети, брав 

активну участь у житті університетської 

молоді. Заохочений о.Теодозієм 
Лежогубським (у 1908 р. — член управи 

«Просвіти» і голова просвітницько-
організаціної комісії), вступив у члени 

просвітницько-організаційної комісії 

при головному управлінні «Просвіти», 

кожен член її опікувався 4-5 філіями 

«Просвіти». Разом з Осипом 

Навроцьким (1890 р. — 1972 р. — 
український громадський і політичний 

діяч; у вересні 1920 р.— один із трьох 

співзасновників Української Війсь-
кової Організації) і Володимиром 

Гадзінським (1888 р. — 1932 р. — 
український поет, прозаїк, критик) їздив у Відень до Міністерства освіти у 

справі українського університету у Львові. Якийсь час був представником 
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університетської молоді в Українському Народному Комітеті. За період 

студентського життя Семен Магаляс разом з Євгеном Коновальцем та 

Петром Бубелою кожної неділі мандрували по міських читальнях 

«Просвіти» з доповідями і переносною кінокамерою, як її тоді називали – 
скіоптіконом. Бували вони неодноразово і у Винниках. Євген Коновалець і 

Петро Бубела, як і С. Магаляс, навчалися в цей час на юридичному 

факультеті Львівського університету. 
1908—1909 рр. відбув однорічну військову службу при 24-му 

коломийському полку, що в той час перебував у Відні. За дозволом 

коменданта школи й коменданта полку йому вдалося організувати тут 

перший курс для неграмотних в австрійській армії, що попри різні зусилля 

й заходи, ніколи не вдавалося зробити ні УПТ, ні «Просвіті». З 1912 р. — 
фенрих. 

Після служби в армії, на запрошення д-ра Євгена Олесницького 

C.Магаляс приступив до праці в новозаснованому Крайовому Товаристві 

«Сільський господар». Як інспектор-організатор він об’їхав майже всі 

місцевості з українським населенням від Сяну до Збруча. Коли внаслідок 

переговорів з поляками щодо виборчої реформи до Галицького сейму 

українці виторгували одне місце в Крайовій управі, д-р Є. Олесницький 

призначив його на це місце. Через три місяці праці, у зв’язку з мобілізацією 

в 1914 р., пішов до армії як чотар-резервіст. З 1914 р. — лейтенант; з 1915 р. 

— обер-лейтенант. Під час війни С. Магаляс помагав цивільному 

населенню Галичини, Волині. Розпад Австро-Угорщини застав його на 

Херсонщині. По дорозі додому, 22. 11. 1918 р., вступив до Української 

Галицької Армії в Тернополі, обіймав посаду муніційного (тобто — 
патронного) референта Державного секретаріату Військових справ ЗУНР. 

Тут перебував Військовий Секретаріат, і товариш секретаря військових 

справ сотник Петро Бубела (колишні студентський товариш С. Магаляса) 

призначив його на цю посаду. В Галичині не було боєприпасів, тому  
С. Магаляс, за згодою Головного Отамана С. Петлюри, постачав 100-тисяч-
ну Галицьку армію амуніцією і зброєю з Великої України. Коли ж не стало 

амуніції, неможливо вже було нашій армії вести бойові дії проти польських 

загарбників, тоді наступив драматичний відступ за Збруч. 
У червні 1919 р. у складі спільної делегації УГА та Дієвої армії УНР 

брав участь у переговорах з поляками. З 14. 07. 1919 р. — молодший стар-
шина оперативного відділу штабу 3-го Галицького корпусу. 01. 10. 1919 р. 

перейшов на службу до Дієвої армії УНР на посаду помічника начальника 

закордонного відділу Головного управління Генерального штабу. З 01. 01. 
1920 р. — начальник закордонного відділу Головного управління Гене-
рального штабу Дієвої армії УНР. З 03. 05. 1920 р. — начальник 

мобілізаційного відділу Головного управління Генерального штабу УНР. 

Генерал-хорунжий Володимир Сальський (з листопада 1919 —  міністр 

військових справ УНР в уряді Б. Мартоса) перевів його на цю посаду. При 

Головному управлінні Генерального штабу С.Магаляс перебував до лютого 
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1921 р. Коли ж надії на допомогу союзників у реорганізації армії і 

забезпеченні її модерною зброєю не здійснилися, він повернувся до Львова. 

Свої спогади про перебування в лавах УГА С.Магаляс друкує у збірнику 

«Українська Галицька Армія: матеріали до історії Української Галицької 

Армії», том V – Вінніпег, 1976. С. – 59. 
У Львові, він став одним із засновників Української військової 

організації. Українська військова організація (УВО) — нелегальна 

військова революційно-політична формація, що постала 1920 р. стараннями 

старшин різних українських армій: Січових Стрільців (ідеологічно-
політичний вклад), УГА, в основному її VI бригади (бойовий та 

організаційний елемент).  
З лютого 1922 р. — директор канцелярії товариства «Просвіта». 

Згодом С. Магаляс працював у Кураторії львівського шкільного округу у 

Львові, у відділі освіти дорослих. Через донос був звільнений, але завдяки 

проф. Студинському одержав посаду начальника постачання при львівській 

політехніці. 
У 1935 р. видає «Порадник для освітників». 
За кілька днів до відступу, у червні 1941 р., Червоної армії зі Львова 

відбулася нарада визначних львівських громадян, на яких вибрано 

українську управу міста з проф. д-ром Юрієм Полянським як головою і 

Семеном Магалясом як секретарем. Прилучивши до Львова сусідні села 

(також Винники) і поділивши місто на 11 дільниць, німці призначили 

С.Магаляса начальником 4-ї дільниці (1942—1944 рр.).  
Відступаючи зі Львова, німці вивезли С. Магаляса до Кракова, а далі 

до Німеччини працювати на фабриці. З 1945 р. — на еміграції у Німеччині, 

з 1949 р. — у США. Помер у 1978 р., похований у Нью-Йорку. 
На честь Семена Магаляса названа одна з вулиць Винник. 
Максиміліан Марія Кольбе (8 січня 1894 р., Здунська Воля, Поль-

ща — 14 серпня 1941 р., Аушвіц, Польща) — польський святий 

францисканець новітнього періоду, загинув у концтаборі, добровільно 

пішовши на смерть заради незнайомої йому людини. 1907 р. Кольбе і його 

старший брат Франтішек вирішили вступити до Францисканського ордену. 

Вони звернулися у францисканську канцелярію, що знаходилася у Львові 

на вул. Францисканській (теперішня вул. Просвіти, що знаходиться між вул.  
В. Винниченка та вул. В. Короленка). У 1910 р. Раймунд отримав чернече 

вбрання, роком пізніше дав перші обітниці, прийнявши при цьому ім'я 

Максиміліан. У 1912 р. Максиміліана Марію Кольбе відрядили на навчання 

до Риму. У 1914 р. він приніс довічні обітниці і обрав ім'я Максиміліан 

Марія, бажаючи підкреслити своє глибоке шанування Пресвятої 

Богородиці. 
Навчаючись у францисканській семінарії у Львові, а пізніше бувши 

послушником у монастирі в отців францисканців, Максиміліан Кольбе 

протягом 1907—1912 рр.  неодноразово перебував у Винниках та Чишках. 

У Чишках в цей час знаходився францисканський монастир (ще 15 травня 
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1456 р. львівський хорунжий  
Ю. Струмило з Димошина записав 

монахам-францисканцям у Львові 

своє с. Чишки зі солтиством та 

монастирем). 
Отець Кольбе помер 14 серпня 

1941 р., вбитий нацистами уколом з 

отрутою, як один з останніх в’язнів, 

замкнений в камері голоду. 
1971 р. Папа Римський Павло 

VI зарахував Максиміліана Марію 

Кольбе до лику блaженних. 10 жовт-
ня 1982 р. Папа Іван-Павло II у 

присутності Франтішека Гаєвнічека в 

урочистій обстановці під оплески  
200 000 вірян офіційно зарахував 

Максиміліана Кольбе до лику святих 

мучеників. Святий Максиміліан — 
один з десяти святих мучеників  
XX ст., на честь яких у Вестмінстер-

ському абатстві в Лондоні були споруджені статуї. У літургійному 

календарі Римо-Католицької Церкви 14 серпня є днем пам'яті святого 

Максиміліана Марії Кольбе. 
Маркевич Богдан Дмитрович (17 лютого 1925 р., м. Винники —  

23 серпня 2002 р., м. Винники) — український футбольний тренер, Почес-
ний громадянин Винник, батько тренера Мирона Маркевича. Грав за ко-
манди «Дніпро» (Винники), «Харчовик» (Винники), «Авангард» (Винники). 

Працював тренером у командах «Авангард» (Винники), Спартак (Винники), 

«Жупан» (Винники) та «Каменяр» (Львів); був тренером-селекціонером ФК 
«Карпати» (Львів) наприкінці 1960-их і на початку 1970-их років. 

Народився Богдан Маркевич в сім’ї Дмитра та Анни Маркевичів, які  
виховали чотирьох синів та доньку. Життєвий шлях Богдана Маркевича був 

дуже непростим. 1942 р. потрапив у так званий контингент і був вивезений 

на примусові роботи до Німеччини. Працював на заводі «Мерседес».  
1945 р., коли радянські війська ввійшли у Штутгарт, Богдана Маркевича 

відправили на заслання на Урал. Та Богдан Маркевич мужньо витримав усі 

випробування долі, а завдяки футболу зумів вижити в непростих умовах. 

Один із великих начальників табору дуже любив футбол. За його сприяння 

через півтора року Богдан Маркевич повернувся додому. У рідних 

Винниках Богдан не застав вже батьків, які з двома синами та донькою 

емігрували до США. Лише брат Роман залишився у рідному домі. 
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Але найцікавіше те, що після 

повернення до Винник серед нової влади 

натрапив на енкаведиста – прихильника 

футболу і отримав «добро» на те, щоб 

займатися улюбленою справою. 
1947 р., разом з Романом Кметьом, 

відродив ФК «Харчовик» (Винники). 
1949 р. Богдан Маркевич одру-

жився. Разом з дружиною Любомирою 

виховали двох дітей — Мирона та Ренату. 
Багато років виступав за винни-

ківський «Харчовик» і за команду 

шкірзаводу. 1954 р. здобув у її складі 

Кубок сімсотріччя Львова. 
У рідних Винниках тренував юних 

футболістів, серед яких: 
*Роман Покора («Карпати» Львів, 

«Металіст» Харків); 
*Ростислав Поточняк («Карпати» Львів, 

«Металіст» Харків); 
*Ярослав Грисьо (футбольний арбітр 

вищих ліг СРСР та України, голова 

Федерації футболу Львівської області); 
*Юрій Гданський (СКА Львів); 
*Роман Весна («Карпати» Львів); 
*Мирон Маркевич («Карпати» Львів). 
1960 р. керована ним команда змагалася з дрогобицьким 

«Нафтовиком» за право виступати в класі «Б». Товаришував Богдан 

Маркевич із відомим тренером Карлом Мікльошем, згодом працював у 

«Карпатах» тренером-селекціонером. Завдяки рекомендації Богдана 

Маркевича до «Карпат» перейшло кілька відомих футболістів. Уже з 1965 р. 
його вихованці поповнюють склад «Карпат».  

Під керівництвом Богдана Маркевича винниківська команда у 1960, 
1963, 1965 рр. здобувала титул чемпіона Львівської області. 

1968 р. Богдан Маркевич полишає тренерську кар’єру у Винниках і 
на запрошення головного інженера Львівського шкірзаводу п. Чайковського 

очолює клуб «Каменяр». 
Стадіон у Винниках названий іменем Богдана Маркевича. З 2003 р. 

проводять щорічний юнацький турнір пам'яті Богдана Маркевича. У День 

Незалежності України (24 серпня 2015 р.) на стадіоні у Винниках відкрили 

пам’ятник Богдану Маркевичу. 
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Маркевич Мирон Богданович (народився 1 лютого 1951 р. у 

Винниках) — український футболіст і тренер, меценат, Почесний 

громадянин м. Винники (з 23 серпня 2012 р.). Закінчив Львівський інститут 

фізкультури. 

Рекордсмен української вищої ліги за кількістю ігор у ранзі головного 

тренера. Працював у командах: «Торпедо» (Луцьк), «Поділля» 

(Хмельницький), «Карпати» (Львів), «Кривбас» (Кривий Ріг), «Металург» 

(Запоріжжя), «Анжі» (Махачкала, Росія), «Металіст» (Харків). Керував 

національною збірною України у 4 матчах, тричі українці святкували 

перемогу і один раз зіграли внічию. Перший і єдиний на цей час тренер, 
який  не зазнав з нею жодної поразки. 26 травня 2014 р. призначений 

головним тренером дніпропетровського «Дніпра». 29 червня 2016 р. подав у 

відставку з посади головного тренера «Дніпра». З липня 2016 р. — голова 

комітету  національних збірних ФФУ. 
Народився Мирон у відомій винниківській сім’ї Богдана та Любомири 

Маркевич. 
Першим тренером Мирона був його батько — відомий український 

тренер Богдан Дмитрович Маркевич. 
Навчався у Винниківській семирічній школі №1. Наприкінці  

1950-их рр. родина Маркевичів з Винник переїздить до Львова де мешкає в 

районі Привокзального ринку. 1966 р. Маркевичі перебралися на вул. 

Зелену, неподалік тодішнього стадіону «Дружба» (нині «Україна»).  
1970 р., після перемоги «Карпат» у Кубку СРСР (1969 р.), Мирона 

Маркевича запросили до львівського клубу. У «Карпатах» Мирон Маркевич 

провів два роки, виступаючи за дублюючий склад. У чемпіонаті СРСР  
1972 р. «дубль» посів третє місце. 

1973 р. Мирона Маркевича призвали на службу в радянську армію і 

він розпочинає свої виступи за ФК СКА (Львів). Після завершення служби в 

армії Мирон Маркевич прийняв пропозицію від російського клубу 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
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«Спартак» (Орджонікідзе) (колектив першої союзної ліги). За «Спартак» 

вдалося зіграти лише два матчі у Кубку СРСР. 
Протягом двох років (1975—1977 рр.) Мирон Маркевич був вчителем 

фізкультури у с. Чишки (сусіднє село з Винниками). Чергове повернення до 

великого футболу відбулося аж 1977 р., коли наставник «Торпедо» (Луцьк) 

В. Байсарович запропонував Маркевичу бути не лише гравцем, а й 

допомагати в тренерській роботі. 
1977 р. Мирон Маркевич одружився. Разом з дружиною Ганною 

виховали двох синів — Остапа (1978 р. н.) та Юрія (1987 р. н.). 
1978 р. М. Маркевич повертається до Львова і розпочинає роботу в 

СДЮШОР «Карпати». 
1981—1983 рр. навчання у Вищій школі тренерів у Москві. 
З 2003 р. утримує дитячу футбольну школу у Винниках. Допомагає і 

дорослій команді «Рух». У свій час, щоб врятувати ДЮСШ від банкрутства, 

довелося  продати «Мерседес».  
З нагоди 100-річчя Харківського футболу нагороджений 

 
орденом «За 

заслуги» ІІІ ступеня». З нагоди 20-річчя Всеукраїнської спортивної 

громадської організації «Федерація футболу України», нагороджений 

орденом «За заслуги» ІІ ступеня.  
22 червня 2012 р., сесія Харківської міської ради надала звання 

«Почесний громадянин міста Харкова» головному тренеру ФК «Металіст» 

Мирону Маркевичу. 
7 травня 2016 р., сесія Львівської міської ради надала звання «Людина 

року 2016» Мирону Маркевичу. 
Мегаль Віктор — один із перших емігрантів з Винник до США, 

культурно-освітній діяч на еміграції, активний член Українського 

Православного Катедрального Собору св. Володимира у Чикаго. Народився 

у Винниках. Проживав по вул. Шаш-
кевича (тепер вул. Л. Українки). 

Православні українці об'єднавшись 

за конфесійним принципом, започатку-
вали у 1916 р. храм святої Трійці у Чи-
каго на вулиці Erіe. Невелика церковця  

тридцять років була осередком право-
славного життя в Чикаго, а після приїзду 

до цього міста предстоятеля Української 

Автокефальної Православної Церкви 

Іоана Теодоровича, стала Катедральним 

Собором. У 1937 р. відбулося перейме-
нування Катедрального Собору і відтоді 

храму було надано ім'я Хрестителя 

України-Руси — святого князя Володи-
мира. Минали роки. Закінчувалася Друга 

Світова війна. Розросталася Українська 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%C2%BB_%28%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0%29
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околиця й настав час подумати про майбутнє. Почалися пошуки 

приміщення для нового храму. 
Завдяки наполегливим старанням Віктора Мегаля, українська громада 

Чикаго у березні 1945 р. придбала на перехресті вулиць Oakley та Cortez 
великий лютеранський храм. Через декілька років стало очевидним, що 

рішення придбати значно більший за розмірами храм, було вірним. 

Повоєнна хвиля української еміграції, яка пережила лихоліття Другої 

світової війни та тривале перебування у таборах для переміщених осіб, 

бурхливим потоком стала заповняти Катедральний Собор. 
1948 р. Віктор Мегаль був головою парафіяльного уряду у Соборі  

св. Володимира. 
Ще до приїзду нової української  імміграції до США після Другої 

світової війни, було створено у Чикаго Комітет побудови пам'ятника  
Т. Шевченкові. Віктор Мегаль був членом цього комітету. Пам'ятник мав 

бути побудований на честь українців, які під час війни боролися в рядах 

американської армії. Але, на жаль, пам'ятник Т. Шевченкові так і не було 

збудовано. Помер Віктор Мегаль у Чикаго. 
Мисько Пилип (23 листопада 1882 р., м. Винники – березень 1959 р., 

м. Київ) — вчитель гімназії, директор «Торгової Спілки», повітовий комісар 

Винник у листопаді 1918 р.  
Середню освіту здобув у I-ій Академічній гімназії у Львові, а 

філософські студії проходив у Львівському університеті. Був гімназійним 

учителем у Перемишлі. Під час відпусток працював у Винниках у 

культурно-освітніх товариствах і споживчому кооперативі та належав до їх 

засновників. У 1908 р. видав друком у Львові збірку своїх поезій під назвою 

«В задумі». 
1915 р. одружився з Катериною Влох  (1886 р. н., батько – Олекса 

Влох, мати – Параскевія з дому Кубай). У подружжя було дві доньки – 
Дарія і Мирослава. 

На зборах українців у Винниках 1 листопада 1918 р. Пилипа Миська 

обрали повітовим комісаром.  
Літопис «Червоної Калини» ч. 33 у звіті з Винник подає: 
«Дня 1 листопада 1918 р. рівночасно з проголошенням Української 

держави; відбулися збори українців у Винниках. Тоді вибрано повітовим 

комісаром проф. Пилипа Миська. Він зарядив перейняття урядів та 

військових інституцій на річ Української Держави і перевів організацію 

війська в цілому судовому повіті Винники. Секретарем комісаріату був 

іменований Володимир Домазар, а урядовцем Василь Дверій. При 

комісаріаті створено повітовий харчовий уряд з Євгеном Гавришем на чолі 
(з грудня 1918 р. повітовим комісаром був о.Володимир Семків, парох з  
с. Миклашова)».  

При  відступі українського війська зі Львова Пилип Мисько подався 

на схід і працював спочатку в Кам’янці Подільському, а пізніше у Києві, де 

помер у березні 1959 р. 
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Мороз Володимир Іванович (25 квітня 1913 р., с. Добромірка, 

Збаразький повіт, Тернопільщина — 25 лютого 1996 р., м. Винники) — 
український греко-католицький священик, в’язень польських і сталінських 

концтаборів, Почесний громадянин Винник (посмертно). 
У рідному селі 

закінчив школу і по-
ступив до Самбірської 

гімназії. Закінчивши 

гімназію повернувся до 

рідного села, де очолю-
вав «Пласт», «Сокіл», а 

згодом «Просвіту». 

1932–1937 рр. – навчан-
ня у Львівській бого-
словській академії. За 

активну політичну і 

громадську діяльність 

був ув’язнений, перебу-
вав у Збаразькій тюрмі.  

На жовтень 1939 р. митрополитом Йосифом Сліпим були призначені 

ієрейські свячення, але вересневі події 1939 р. перешкодили мрії 

Володимира Мороза збутися. 19 грудня 1939 р. більшовиками у Збаражі 

було спровоковане повстання, щоб була причина для масових арештів 

українців.За ц і події Володимира Мороза арештовують і відправляють у 

Тернопільську тюрму, а пізніше до Львівської на вул. Лонського, де він 

перебував до 1941 р. 
Протягом 1941—1945 рр. був в’язнем радянських таборів на Печорі, 

Комі АРСР; до 1958 р. перебував там на засланні. 1941 р. його дружину 

Марію Федорівну (сільську вчительку) з двома маленькими дітьми 

(трирічним сином і дочкою) везуть ешелоном понад 15 діб у Казахстан. 

Дочка по дорозі захворіла, а 14 серпня, коли їй мав виповнитися рік, 

померла. І лише 1945 р. після звільнення з ув’язнення сім’я знову 

з’єдналася. 12 років сім’я перебувала на далекій Півночі. 

1950 р. доля звела Володимира з патріархом Йосифом Сліпим. У 

поселенні Косью він кілька разів зустрічався з Патріархом, виконував його 

доручення.  
1958 р. Володимир Мороз зі сім’єю поселився у Винниках. Працював 

у Будівельному управлінні облспоживспілки. І лише у травні 1991 р. з рук 

Владики Івана з Австралії у соборі св. Юра у Львові прийняв В. Мороз 

святу тайну Христового свячення. Здійснилася його найзаповітніша мрія 

життя. З цього часу о. Володимир парох у Винниках. У Винниках він 

опікувався шпиталем інвалідів війни і репресованих, де вів величезну 

душпастирську і місіонерську діяльність. У душі ціле своє життя  
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о. Володимир чувся священиком, де б він не був. Це була людина з великої 

літери. 
Помер о. Володимир 25 лютого 1996 р., похований на старому 

цвинтарі у Винниках. 
Нагляк Яків (1889 р., м. Стрий — 11 вересня 1959 р., м. Винники) – 

лікар, підхорунжий УСС, громадський та 

політичний діяч. Навчався в місцевій гімназії, 

згодом вивчав медицину в Відні. Був 

старшиною австрійської армії під час Першої 

світової війни. Листопадовий чин застав його 

коли він працював у гарнізонному шпиталі у 

Відні. Але це не перешкодило йому 

повернутися у Галичину і зголоситися на 

службу в УГА. Був учасником визвольної 

боротьби на Західних і Східних землях 

України. З останніми частинами Армії УНР 

1920 р. повернувся на  батьківщину. Під час 

епідемій він не знав, що таке відпочинок, 

намагаючись допомогти хворим товаришам по 

зброї. Пізніше, відбувши кількарічну практику 

в Відні, відкрив у 1925 р. лікарську 

консультацію у Винниках. 
На початках Яків Нагляк проживав на 

квартирі в будинку Михайла Маркевича, а згодом побудував собі будинок, 

в якому тепер Історико-краєзнавчий музей Винник (вул. Галицька, 26). 

Саме тут було встановлено перший у місті рентген-апарат. 
У Винниках не вистачало лікаря-українця після смерті Івана Липи. 

Яків Нагляк виявився гідним наступником свого видатного попередника, 

скоро здобувши собі славу відомого лікаря, попри велику конкуренцію з 

боку трьох місцевих лікарів-поляків (К. Становського та подружжя Хмури). 

Він надавав лікарську допомогу й убогим, від яких не тільки не брав 

грошей, але ще давав їм свою готівку на придбання ліків.  
Крім лікарської практики, працював ще у торговельному і 

кредитовому кооперативах, та зробив чимало для їх розвитку. Був головою 

Надвірної ради торговельного кооперативу, який мав у своєму 

розпорядженні три крамниці, де працювали тільки українці. У місцевій 

самоуправі був членом Міської ради і  керував господарським майном. 

Здобув гарну земельну ділянку для спортового товариства «Дніпро». Яків 

Нагляк був активним членом винниківської «Просвіти».  
За радянської влади його буквально недооцінювали, позбавили 

власного будинку з політичних міркувань. В останні роки  працював у 

міській поліклініці рентгенологом. Яків Нагляк знав кілька іноземних мов, 

дуже добре орієнтувався в політиці, любив розповідати про свою участь в 

Українській Галицькій Армії 1918–1920 рр.  
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Помер 11 вересня 1959 р. За його заслуги перед Україною, похорон  

перетворився в маніфестацію вдячності громадян Винник, хоч це було за 

радянських часів. На похороні було кілька священиків та тисячі 

винниківчан. 
Нудьга Григорій Антонович (21 січня 1913 р., с. Артюхівка Сумська 

обл. — 14 березня  1994 р., Львів) — 
український письменник, фольк-
лорист, літературознавець, історик 

української літератури. Також 

критик і культуролог. Автор спогадів 

«Тарасова ялинка» та уклав 

антологію «Пісні та романси 

українських поетів». В'язень 

сталінських концтаборів ГУЛАГ.  
10 травня 1945 р., напередодні 

захисту кандидатської дисертації, 

заарештований у Києві. Засуджений 

військовим трибуналом на 10 років 

позбавлення волі та на п'ять років 

обмеження громадянських прав з 

конфіскацією майна  — за стандарт-
ним звинуваченням в «антирадянсь-
кій агітації». Був звільнений восени 

1951 р. У жовтні 1951 р. повернувся до Львова, але був позбавлений права 

працювати за спеціальністю і проживати в містах. На початку 1952 р. 

пощастило прописатись у Винниках, і влаштуватися обліковцем на 

Винниківську швейну фабрику. Страшенно бідував, спав на соломі у 

комірчині, накривався ще табірною одежею. 
Уже після смерті Сталіна з Нудьги зняли судимість, видали паспорт.  

І навіть дозволили працювати в журналі «Жовтень», в якому три роки 

завідував відділом критики; працював у одній кімнаті з Дмитром 

Павличком та Григорієм Тютюнником, про якого пізніше написав теплий 

спомин. 1956 р. захистив нарешті дисертацію, а в травні 1957 р. директор 

Інституту суспільних наук АН УРСР зарахував Григорія Антоновича на 

посаду молодшого наукового співробітника. 
Огієнко Іван Іванович (Митрополит Іларіон) (2 січня 1882 р.,  

м. Брусилів, Житомирщина — 29 березня 1972 р., м. Вінніпег, Канада) — 
український вчений, науковець-енциклопедист, перекладач Святого 

Письма, міністр освіти й віросповідань Української Народної Республіки 

(УНР), митрополит Вінніпезький і всієї Канади, мовознавець, історик 

церкви, педагог, дійсний член Наукового Товариства імені Тараса 

Шевченка (від 1922 р.). 1911 р. зарахований професорським стипендіатом 

по кафедрі російської літератури університету св. Володимира. 1915— 
1917 рр.— приват-доцент цього університету, 1917—1918 рр. – професор 
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Українського народного університету, що існував паралельно з 

університетом св. Володимира (згодом — Київський державний 

український університет). 

1918 р. І. Огієнко — уже 

засновник і ректор Кам’я-
нець-Подільського держав-
ного українського універси-
тету. 

За час періоду Дирек-
торії Української Народної 

Республіки під г оловуванням 

Симона Петлюри проф.  
І. Огієнко став першим 

міністром освіти в уряді УНР 

(1918—1919 рр.), а пізніше — 
міністром віросповідань 

(1919—1924 рр.). Він займав 

цей пост навіть тоді, коли вже 

уряд Української Народної 

Республіки опинився в 

еміграції. 
У січні 1919 р. уряд 

Української Народної Респуб-
ліки доручив  проф. І. Огієнку 

скласти програму урочис-
тостей на честь Прокламації 

Акту Злуки України та очоли-
ти всі церемонії. Проф. І. Огі-
єнко назначив 22 січня  

(1919 р.) датою для цих святкувань. 
Симон Петлюра, головний отаман армії та Президент Української 

Народної Республіки був змушений виїхати разом з іншими членами уряду 

УНР на територію Польщі через військову та політичну ситуацію, яка 

склалася восени 1919 р. У тимчасовому місці перебування УНР (Кам'янці-
Подільському) — проф. І. Огієнко був призначений Симоном Петлюрою 

прем'єр-міністром уряду УНР і на цій посаді він фактично керував 

державним апаратом УНР з листопада 1919 р. до 1920 р. 
1918—1921 рр. брав активну участь у створенні Української 

автокефальної православної церкви. 14 січня 1918 р. виступив на 

Всеукраїнському церковному соборі у Києві з доповіддю »Відродження 

української церкви». У першому уряді УНР обіймав посаду міністра освіти, 

а згодом міністра віросповідань. Наприкінці 1920 р. був змушений 

емігрувати спочатку до Польщі, а потім до Чехословаччини, Австрії, 

Швейцарії.  
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Після кількох місяців праці в уряді УНР у Тарнові, він перебирається  

у вересні 1922 р. до Львова на запрошення професора Володимира 
Калиновича. Не знайшовши собі помешкання у місті, І. Огієнко перебрався 

до Винник. 
З вересня 1922 р. по 22 квітня 1924 р. Іван Огієнко, разом з 

дружиною Домінікою і трьома дітьми – Анатолієм, Юрієм і Лесею, 
проживав у Винниках. За сприяння митрополита Андрея Шептицького 

Анатолій і Юрій були прилаштовані в метрополичній бурсі. 4 листопада 

1922 р. І. Огієнко отримує, хоч і скромну, посаду викладача (за контрактом) 

української мови і літератури учительської греко-католицької семінарії 

сестер чину о.о. Василіян. І. Огієнко підтримував важкохворого Івана Липу 

і став останнім, хто бачив Івана Липу живим. Вони разом працювали не 

покладаючи зусиль задля української справи. Винниківський період у житті 

І. Огієнка відзначений кількома написаними книжками, підготованим і 

виданим «Українським стилістичним словником» (1924 р.), а також працею 

над перекладом Нового Заповіту. В 1922 р. надрукував у Львові переклад 

Літургії Св. Іоанна Златоуста з грецької на українську мову. У травні  
1937 р. у Львові виходить «Новий Заповіт», що є лише частиною головної 

праці всього життя вченого — перекладу Біблії на українську літературну 

мову з оригінальних давньоєврейських і грецьких текстів. 
Іван Огієнко згадує: «Часто бувало, що місцева залізничка Винники-

Львів через сніговії не ходила, – тоді я, разом з місцевими семінаристами, 

дівчатами й хлопцями пішки йшли до Львова, поборюючи снігові кучугури... 

Тоді були молоді сили і працювати науково, і поборювати трудні перепони 

до цієї праці... У Винниках тоді жив і проф. Іван Калинович, що викладав у 

тій же Семінарії німецьку мову. Місцева поліція не раз докучала мені...». 
Напружено працює науково, 1923 р. обирається членом НТШ – 

філологічної (мовної), а згодом і бібліографічної секцій, входить до Ліги 

української культури (ЛУК). Плідну роботу (жовтень 1922 р. – листопад 

1925 р.) знаменують розвідки з історії українського друкарства «Іван 

Хведорович – фундатор постійного друкарства на Україні», «Друкарська 

трійця: Фіоль, Скорина і Хведорович», «Друкар-волиняк Онисим 

Радишевський», «Київська митрополитанська друкарня», «Дерманська 

друкарня», «Спомини кн. К. К. Остріжського про видання Біблії 1581 р.» та 

ін. Вінцем їх став перший том фундаментального історико-бібліографічного 

дослідження «Історія українського друкарства» (XV-XVIII ст.), виданий 

друкарнею НТШ 1925 р. Ним Іван Огієнко ознаменовує 20-ліття своєї 

наукової праці. 
1924–1926 рр. — викладач української мови і літератури в 

учительській семінарії у Львові. 
1926—1932 рр. — професор церковнослов’янської мови на 

богословському факультеті Варшавського університету. У Варшаві 

заснував і редагував журнали «Рідна мова» (1933—1939 рр.) і «Наша 

культура» (1935—1937 рр.). 
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1940 р. І. Огієнко став ченцем Яблочинського монастиря (у Польщі), 

діставши ім’я Іларіон, архієпископ Холмський і Підляський УАПЦ.  
З 1943 р. — найвищий ієрарх цієї церкви. 1963 р. отримав титул бла-
женнійшого. Засновник Холмської семінарії (що згодом набула статусу 

академії). 
З 1947 р. жив у Канаді, продовжуючи церковну, наукову і видавничу 

діяльність. У серпні 1951 р. І. Огієнка було обрано митрополитом 

Української греко-православної церкви в Канаді. 
Помер 29 березня 1972 р. у Вінніпезі.   
Коли відзначали 115-ту річницю від дня народження митрополита 

Іларіона й 25-ту — від дня його смерті, ЮНЕСКО оголосило, завдяки 

клопотанням української діаспори, Роком Івана Огієнка. 
2010 р., жовтень — відкриття пам'ятника Іванові Огієнку  у Винниках. 

У Винниках пам'ятник І. Огієнку є другим в Україні і третім у світі. 
На честь  Івана Огієнка названа одна з вулиць Винник. 
Паньків Петро Степанович — священик Української греко-

католицької церкви, багатолітній парох у 

Винниках, Почесний громадянин Винник з 

24 серпня 2015 р.  
Народився о. Петро 11 жовтня 1952 р. 

у с. Вербове на Тернопільщині в побожній 

українській родині. Після школи вступив на 

історичний факультет Львівського держав-
ного університету ім. І.Франка. Після за-
вершення навчання — служба у радянській 

армії. Службу відбував у Росії біля м. За-
горська. Часто бував у Лаврі, що згодом 

вплинуло на його бажання стати 

священиком.  
1979 р. закінчив Московську духовну 

семінарію. У жовтні 1981 р. був висвячений 

митрополитом Київським та Галицьким і 

всієї України Філаретом на диякона. А вже 

31 січня 1982 року в архікатедрі св. Юра 

митрополитом Львівсько-Тернопільським 

Миколаєм висвячений у сан священика. 

Далі доля о. Петра складалася непросто. 

Отець Петро Паньків відмовився від роботи парохом православної церкви і 

з 1982 р. по 1989 р. змушений був працювати різноробочим на державних 

підприємствах міста. А підпільно служив греко-католицьким священиком. 

Ніс духовну опіку вірним Дрогобича, Нового Роздолу, Трускавця, Львова і 

околиць. Після виходу УГКЦ з підпілля, з благословення блаженнійшої 

пам’яті владики Стернюка, з грудня 1989 р. і до сьогодні є парохом церкви 

Воскресіння ГНІХ у м. Винниках.  
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У березні 2000 р. єпископ-помічник глави УГКЦ владика Любомир 

Гузар призначив о. Петра протосинкелом Львівської єпархії. Довгий час о. 

Петро був Винниківським деканом. За його ініціативи і під його 

керівництвом у 1996—1997 рр. проходили відновлювальні роботи  у церкві 

Івана Хрестителя. 
Підлісецький Володимир (2 липня 1898 р., м. Винники — 2 грудня 

1972 р., м. Винники) — січовий стрілець, підхорунжий УГА, керівник 

Листопадового чину 1918 р. у Винниках. Проживав по вул. Шашкевича 

(тепер – вул. Л. Українки).  
Народився Володимир у незаможній сім’ї. Але батьки спромоглися 

дати дітям освіту. Володимир навчався у Львові в гімназії, а сестра Марія – 
закінчила учительську семінарію. Коли почав формуватися полк УСС, 

Володимир залишив гімназію і, дописавши собі 1,5 року, у грудні 1914 р. 

записався до українського війська. Через молодий вік йому довелося 

зголоситися до війська у Підберізцях (у Винниках б не записали). 
Військову службу довелося проходити у 1-й сотні 1-го полку УСС. 

Воював Володимир Підлісецький до липня 1917 р. Під час розвідки у тилу 

російської армії, поблизу Чолрноківець на Поділлі, потрапив у полон. 

Перебував у таборі для військовополонених старшин у Саратовській 

губернії. Там він познайомився з січовиками Андрієм Бялим та Богданом 

Збудовським.  
Після розпаду Російської імперії вони разом дісталися до Києва і на 

заклик Євгена Коновальця у грудні 1917 р. вступили до полку січових 

стрільців.  
1920 р. він захворів на тиф і повернувся додому. 1921–1922 рр. 

екстерном склав іспит зрілості за 8-ий клас гімназії. Навчався в 

Українському таємному університеті, а після його розпуску в університеті 

Яна Казимира (1926–1927 рр.). Та матеріальні нестатки змусили його 

залишити навчання і піти працювати. Коли у Винниках зорганізувався 

комітет з відновлення пам’ятника Т. Шевченку, став його секретарем. У 

пошуках роботи мандрував Польщею: Познань, Лодзь, Варшава, Краків.  
Другу світову війну Володимир зустрів у м. Катовіце, працюючи 

директором шведської фірми «Електролюкс». У Катовіце був головою 

спілки «Українська домівка». 
У 1943 р. Володимир Підлісецький вирішив повернутися в Галичину 

до свого батька та сестри. Працював у Болехові, пізніше у Львові. Після 

приходу більшовиків був замісником директора з господарської частини в 

Львівському торгово-економічному інституті. 
У кінці 1940-их рр. В. Підлісецький влаштував на квартиру до своєї 

сестри у Винниках двох зв’язкових УПА за фальшивими документами. На 

біду одна із них не дотрималася правил конспірації поїхавши до Львова. 

Там її запримітили сексоти НКВС і заарештували обидвох. 
1958 р. В. Підлісецький пішов на пенсію, проживав у місті Львові, 

займався садом у рідних Винниках. Помер В. Підлісецький 2 грудня  
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1972 р., похований на цвинтарі у Винниках (за матеріалами Лідії 

Підлісецької-Опалевич опублікованими у «Винниківському віснику» за  
17 липня 1998 р.). 

На честь Володимира Підлісецького названа одна із вулиць 

Винник. 
Покора Роман Михайлович (народився 22 лютого 1948 р. у  

м. Зборові, Тернопільська область) 

— український радянський фут-
боліст, футбольний тренер, майстер 

спорту СРСР (1968 р.), переможець 

першої союзної ліги 1970 р. 
1953 р. батьки Романа 

поселилися у Винниках. Тут він 

провів дитячі та юнацькі роки. 
Вихованець винниківського футбо-
лу. Перший тренер — Богдан 

Маркевич. Закінчив Львівський 

політехнічний інститут. 
Півзахисник, більшість ігрової 

кар'єри провів у «Карпатах» (Львів), 

також виступав за «Металіст» 

(Харків) і «Спартак» (Івано-Франківськ).  
Дебютував за «Карпати» 12 травня 1966 р. в матчі проти «Авангарду» 

(Харків). Загалом за львівську команду в чемпіонатах СРСР провів 170 ігор, 

забив 11 м'ячів.  
У складі «Карпат» здобув Кубок СРСР 1969 р. і виступав у вищій 

лізі. 
Тренував команди «Зоря» (Бєльци, Молдова), «Скала» (Стрий), 

«Волинь» (Луцьк), «Карпати» (Мукачево), «Гетьман» (Замосць, Польща), 

«Полісся» (Житомир), «Галичина» (Дрогобич), «Поліграфтехніка» 

(Олександрія), «Нива» (Вінниця), СК «Миколаїв», «Сімург» (Закатали, 

Азербайджан), «Енергетик» (Бурштин), «Геліос» (Харків), «Гурія» 

(Ланчхуті, Грузія). 
Полєк Микола Іванович (1880 р. — 1960 р., м. Винники) — 

громадський діяч, професор-філолог Львівського університету та Львівської 

гімназії, вивчав побут римлян і греків, українською мовою видав підручник 

«З побуту римлян і греків» для гімназій, де вивчали історію та мову 

античної Греції. Працюючи у гімназії викладав латинську, німецьку і 

українську мови (30-ті  роки ХХ ст.). Цікаво і змістовно розповідав 

студентам про літературне і наукове життя львівських письменників, 

філологів, істориків і мистецтвознавців.  
М. Полєк поселився у Винниках на поч. ХХ ст. в урочищі, зване 

виниківчанами «Кут» (вул. Руська, 37). Одружився з вдовою по Сидору 

Калиновичу — Фердинандою (матір’ю свого товариша Володимира 
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Калиновича). Фердинанда Калинович-Полєк 

походила з австрійської аристократичної 

родини (померла 1947 р., похована на 

Винниківському цвинтарі). 
Проживав у невеличкому будинку 

(будинок зберігся), доїжджаючи кожного дня 

до Львова. Побутові умови Миколи Полєка 

були скромні, але помешкання – акуратне і 

цікаве. Приймальня професора була 

заставлена різними картинами з побуту 

античних греків і римлян. Все це виглядало як 

музейна галерея.  
У 1920—1930-их роках був активним 

діячем «Рідної школи» у Винниках. 1930 р. 

товариство «Українська громада» на 

загальних зборах 1 лютого обрала Миколу 

Полєка заступником голови Контрольної 

комісії. 
1944 р., з перших днів приходу радянської влади, відновила свою ро-

боту Винниківська середня школа, а через деякий час була створена вечірня 

середня школа робітничої молоді. В цих двох школах професор М. Полєк вів 

уроки української мови та літератури (директором Винниківської середньої 

школи в цей час був фізик Михайло Степанович Чеславський). 
Під час уроків української мови, що читалась тоді за радянською 

програмою, час від часу Микола Іванович Полєк вдавався до 

характеристики українського літературного процесу у Львові, починаючи з 

австрійських часів. Микола Полєк помер та похований у Винниках. 
Праці: 

*Навчання граматики української мови в гімназіях (1925 р.); 
*Історія культури, як ціль навчання класичної фільольогії в гімназіях (1931 р.). 

2011 р. вийшло репринтне видання «Микола Полєк. «Життя греків і 

римлян класичного світу». Львів 1925». 
Поточняк Антін Григорович (1912 р., м. Стрий — 28 травня 1984 р., 

м. Львів) — священик Української греко-католицької церкви, активний 

учасник «Просвіти». Закінчив гімназію в Стрию. 1931 р. вступив у духовну 

академію на теологію. У 1933 р. був арештований поляками за участь у 

протиурядових виступах. Закінчивши академію 1936 р., був висвячений на 

священика в селі Підлютому митрополитом Андреєм Шептицьким. Служив 

сотрудником у Вишеньці-Великій на Яворівщині, Городку, Винниках. У 

1939 р. разом з великою групою греко-католицьких священиків Антіна 

Поточняка заарештовують. Так, Антін Григорович Поточняк, позбувшись 

своєї парафії через більшовицьку владу, опинився у Винниках. І з 1940 р. 

правив у Винниківській церкві (12 вересня 1940 р. — 1945 р. — сотрудник, 

1945—1946 рр. — парох). 1946 р. відбулися відомі події, під час яких 
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московська окупаційна влада зробила спробу узаконити знищення  церкви, 

внести розбрат поміж  вірян. Антіну Поточняку багато разів пропонували 

перейти у московське православ’я та зректися своєї церкви. Та не дивлячись 

на погрози, він виконував свій обов’язок, не кинув ні церкви, ні своєї 

пастви. Церква у Винниках залишалася греко-католицькою до 1946 р. Після 

Львівського собору 1946 р. перейшов на нелегальне становище, але у  
1947 р. був заарештований у Чернівцях, де переховувався. 1948 р. 

засуджений на вісім років таборів. Покарання відбував у Воркуті й на 

Печорі. Відбувши каторгу, змучений фізично, але не зламаний духовно – 
жив і працював у Володимирі-Волинському. 1956 р. йому дозволили 

повернутись в рідне місто. Тут виконував свої обов'язки, відправляв службу 

Божу — таємно та по приватних будинках. Однак, не довго був він на волі. 

Вже через два роки — другий арешт і закритий суд. За надуманими 

обвинуваченнями Дрогобицький обласний суд у грудні 1958 р. ув’язнив 

Антіна Поточняка терміном на три роки з конфіскацією майна, обмеженням 

у виборчих правах на три роки й забороною проживати на території УРСР 

після відбуття покарання протягом п’яти років.  
Саме А. Поточняку судилося відіграти важливу роль у русі 

«покутників» у середині 1960-их рр. Повернувшись на Україну в 1961 p., 
примкнув до започаткованого о. Ігнатієм Солтисом апокаліптичного руху 

«покутників», що сформувався навколо так званого «Середнянського чуда». 

Саме цю його діяльність мав на увазі патріарх Йосиф Сліпий, кажучи, що 

Поточняк зійшов з розуму.  
У 1965 р. знову суд. На цей раз звинувачення було стандартним — 

антирадянщина. Комуністичний режим інкримінував це звинувачення усім, 

хто був не згідний з політикою уряду, усім, хто був для цього режиму 

небажаний. Цього разу «справедливий радянський суд» засудив священика 

до 5 років тюрми і 5 років позбавлення громадянських прав. Антін 

Поточняк, громадянином Радянського  Союзу себе не визнав і громадянства 

не приймав. Покарання він відбував у сибірській тюрмі, у місті Довгий міст. 

У 1970 р. повернувся до свого міста. Після стількох років тюрми та таборів 

священик змінився — постарів, пропала сила. Але він далі продовжував 

виконувати свої обов'язки перед Богом і своїм народом, морально 

підтримував вірян. Це був найдовший період його життя на волі у 

радянський період. Тринадцять років прожив він зі своєю родиною. Та 

переслідування й далі не припинялися: за ним слідкували, проводили 

обшуки. І це в часи, коли навкруги чинилося багато злочинів — крадіжок, 

вбивств — влада й далі переслідувала старенького 70-річного священика.  
І тільки за те, що ця хвора людина молилася Богу. У 1983 р. владу дуже 

непокоїло, що Антін Поточняк не має, та й не хоче мати радянського 

паспорта. Так, старенький греко-католицький священик на 71 році життя 

знову опинився в тюрмі. І далі катування, муки, знущання. 28 травня 1984 р. 

у львівській тюрмі перестало битися серце мужнього патріота України. 
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Поточняк Ростислав Миросла́вович (народився 26 січня 1948 р. у 

Винниках) — український радянський футболіст, футбольний тренер, 
майстер спорту СРСР (1968 р.), переможець турніру союзної Першої ліги 

1970 р. Вихованець винниківського футболу. Перший тренер — Богдан 

Маркевич.  
Закінчив Львівський політехнічний інститут та Львівський державний 

інститут фізичної культури. 

Ростислав Поточняк за майже двадцять років виступів у командах 

майстрів захищав честь лише двох клубів – львівських «Карпат» і 

харківського «Металіста». Cвій перший офіційний поєдинок за основний 
склад «зелено-білих» Р. Поточняк провів 12 травня 1966 р. проти 

харківського «Авангарду» (надалі «Металіст»), а наступного сезону саме 

харків’янам забив свій перший карпатівський гол. 
У складі «Карпат» здобув Кубок СРСР 1969 р. і виступав у вищій 

лізі. 
За кількістю матчів на Кубок СРСР за всі роки його розіграшу  

Р. Поточняк займає перше місце серед всіх українських футболістів. Таких 

поєдинків у його активі аж 53. 
1972 р. в складі молодіжної збірної СРСР він став срібним призером 

першого в історії чемпіонату Європи для гравців віком до 23-их років.  
25 травня того ж року на знаменитому «Парк де Пренс» у Парижі 

дебютував у складі олімпійської збірної СРСР, яка в гостях взяла гору над 

французами – 3:1. 
Головний тренер «Карпат» першої половини сезону 1991 р., тренер 

команди 1989/1990 рр. Тренував команди: «Нафтовик» (Долина), «Карпати-
2», «Карпати-3». Працював завучем СДЮШОР «Карпати» (1987/1988 рр.). 

Прокопович-Орленко Роман Іванович (22 вересня 1883 р.,  
с. Чижиків, тепер Пустомитівського р-ну Львівської області — 24 липня 
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1962 р., м. Винники) — український оперний співак (бас-баритон) зі 

світовим іменем, вокальний педагог, музикант-патріот. 
1908 р. закінчив музичний факультет Віденського університету. Був 

солістом Віденської (1908—1915 рр.), Остравської та Празької (1915— 
1916 рр.) опер, Театру товариства «Руська бесіда» у Львові (1918— 
1920 рр.). Викладав у Вищому музичному інституті ім. М. Лисенка (1920—

1925 рр.), Львівських гімназіях (1925—1939 рр.); 1939—1949 рр. — у 

Львівській консерваторії та музичному училищі. Диригент хорів 

Академічної гімназії, «Бонна», «Бандуриста», хору при Волоській церкві у 

Львові. 
Партії: Султан («Запорожець за Дунаєм» Гулака-Артемовського), 

Тарас («Тарас Бульба» Лисенка), Демон («Демон» Рубінштейна), Вотан 

(«Золото Рейну», «Валькірія» Вагнера). 
1949—1957 pp. — на засланні в Хабаровському краю РФ. Тут він 

працював сторожем на цегельні. 
Останні роки життя (1957—1962 рр.) митець проживав у 

Винниках. 
З усіх періодичних видань, тільки у часописі «Свобода» (США) 

з’явився некролог. 
Серед дітей митця доньки — Оксана, Мирослава і Анна-Лідія. 
Рак Антін (1876 р. с. Сурохів Ярославського повіту (Галичина) – 

1958 р. м. Відень (Австрія) — суддя 

апеляційного суду у Львові, засланий в 

Сибір (1915—1921 рр.), голова Товариства 

прихильників мистецтва у Львові (1930—

1939 рр.), співробітник журналу «Життя і 

право», громадський діяч у Любачеві, 

Стрию, Львові, а також у Винниках. Антін 

Рак належав до найзаслуженіших для 

української справи людей у Винниках і 

повіті. У березні  1908 р. А. Рака 

призначено до повітового суду т.зв. 

комісаром для спростування ґрунтових 

книг (приміщення суду знаходилося на 
теперішній вулиці Івасюка, 5). 

Населення не німецьких країв 

тодішньої австро-угорської монархії не 

могло погодитися з німецькою доктриною, 

за якою перенесення  прав на нерухомість 

може наступити тільки на підставі 

писемної згоди і запису в ґрунтові книги. В селах і далі мав силу старий 

слов'янський звичай переносити речові права усно, зокрема ж права 

власності. З часом дійшло до того, що фактичний стан не збігався з 

записами в ґрунтових книгах. Це мав виправити новий закон. 
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Роль комісара для спростування ґрунтових книг у галицьких умовах 

була важлива, бо чесний суддя міг допомогти нашим часто неграмотним 

селянам. Незабаром виявилося, що суддя Рак — це «білий крук» між 

суддями-українцями. Це були часи австрійсько-польської влади, за якої 

державного урядовця вважали великим патріотом, якщо він ходив до 

церкви, вживав рідну мову, читав свої часописи, тощо. Тому здавалося 

дивним, коли суддя Рак влився в українське патріотичне життя у Винниках 

та навіть став провідником його. 
З українськими сторонами в суді він вживав українську мову і нею ж 

видавав судові рішення. На закид тодішнього начальника cуду — 
москвофіла, що в суді немає стільки писарських сил, які знали б українську 

мову, холодно відповів, що треба змінити мовні закони або – писарів. 

Читальня «Просвіти» була йому другим домом, тоді як австрійському судді 

було небезпечно брати участь у народній праці. Коли в неділю 12 квітня 

1908 р. прийшла вістка про атентат на намісника Галичини Потоцького, 

суддя Рак сказав у читальні: «Добре зробили! Те належалося вже давно 

тому лайдакові (Потоцькому), як і всім старостам та іншим польським 

цуцикам». На такі слова тоді треба було мати відвагу. 
Суддя А. Рак проводив свою діяльність у Винниках і в цілому повіті, 

дбаючи про національне й економічне піднесення селян. Його стараннями 

читальня «Просвіти» у Винниках одержала велику площу (2 га) з будинком 

у центрі містечка від Крайового виділу. У цей час з 1907 р. по 1914 р. 

головою винниківської «Просвіти» був Володимир Левицький. А. Рак був 

заступником голови — секретарем «Просвіти». У Винниках він створив 

відділення Національно-демократичної партії. За сприяння А. Рака 

відновлюється винниківський хор під диригуванням абсольвента 

Музичного інституту ім. Лисенка у Львові Василя Согора, пізніше 

диригента різних хорів у Львові й хориста оперного театру у Львові. У 

цьому хорі активну участь бере і А. Рак. 
1909 р. А. Рак і о. Г. Гірняк створюють у Винниках «Товариство 

господарсько-кредитове» для Винниківського повіту (1914 р. на його 

рахунку було 20 000 крон). 
По закінченні праці над ґрунтовими книгами, у 1912 р. А. Рака 

переведено до окружного суду в Тернополі. Його діяльність там, мабуть, 

була така сама, бо під час московської окупації в 1914—1915 рр. його 

вивезено було в Сибір одним з перших. Там він пробув до 1921 р., а після 

повернення нові окупанти-поляки дали йому посаду судді. 
Він був професійним правником, за що його цінували поляки. Навіть 

притягнення до судової відповідальності  його сина Ярослава у процесі 

Степана Бандери за вбивство польського міністра Пєрацького, не принесло 

судді Ракові ніяких небезпечних наслідків: тоді як його син відповідав 

перед судом, батько виконував обов'язки окружного судді у Львові. Пізніше 

А. Рака переведено на  до м.Тарнова, де його застала Друга світова війна. 

Від 1944 р. проживав у Відні, де й помер у 1958 р.  
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Рак Софія (1882 р., уроджена Скобельська; с. Жуків Любачівського 

повіту (Галичина) — 1963 р., м. Відень) — дружина Антіна Рака, 

громадсько-суспільний діяч, голова товариств «Сирітський захист» у 

Стрию (1924—1927 рр.) і «Українська захоронка» у Львові (1928— 
1939 рр.). Померла у Відні у 1963 р.  

Рак Ярослав Антонович — (псевдо «Мортик»; син Антіна і Софії 

Раків; 29 липня 1908 р., м. Винники —  
10 вересня 1989 р., м. Нью-Йорк) — 
український пластовий і політичний діяч, 

правник, один із перших членів ОУН. 
Початок громадської діяльності. 
Ярослав Рак вже був на першому курсі 

права у Львівському університеті. Йому, що про-
живав з батьками в цей час у Львові, усміхалися 

безтурботні студентські роки, перед ним відкри-
валася дорога до великої кар'єри українського 

адвоката зі спокійним, вигідним і заможним 

життям. Та він вибрав собі інше, небезпечне 

життя члена революційної організації. Він гідно 

виконав усе, що від нього вимагала ОУН. 
У 1930-их рр. член Українського Спорто-

вого Союзу у Львові і голова Українського 

Студентського Спортового клубу. 
Діяльність в ОУН. 
Вже в 1931 р. був на дуже відповідальному пості зв'язкового між 

крайовим і закордонним проводом ОУН. Ярослав Рак відповідав за 

постачання нeлeгальної літератури і зброї з-за кордону до Галичини. Всі 

Карпати від Говeрли по Криницю, кордону Польщі з Данцигом і Литвою, куди 

переправляли літературу, зброю, амуніцію і проходили кур'єри ОУН і ті, що 

втікали за кордон, щоб не потрапити в  поліцію — за всe це він відповідав. 
Успішно закінчив студії права у Львівському університеті. 
Один із підсудних у Варшавському процесі за вбивство польського 

міністра Б. Пєрацького (1934 р.). 1934 р. був арештований і в 1935 р. на 

процесі Степана Бандери у Варшаві сидів між 12-ма оскарженими за участь 

у вбивстві польського міністра. Після двомісячного процесу у Варшаві, суд 

виніс обвинуваченому Ярославу Ракові сім років ув'язнення за те, що він 

нібито з Катериною Зарицькою допомагали Грицю Мацeйку, що вбив 

міністра Пєрацького, після атентату нелегально перетнути польсько-
чехословацький кордон. Але щастя йому сприяло й на основі амністії 

присуд був зменшений до половини. На тому процесі було виявлено, що  
з-за кордону приходили щомісяця тонни нeлeгальної літератури ОУН. 

Пeрша eміграція. 
1939–1941 рр. — так звана пeрша eміграція у Кракові (проходження 

кількамісячних підстаршинських курсів). На військових курсах були щe: 
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Стeпан Бандeра, Іван Климів-Лeгeнда, Володимир Врeцьона, Остап 

Савчинський, Василь Кук, Дмитро Мирон та інші. 
Головним заняттям Ярослава було виховання молоді. 1939–1940 рр. 

—керівник відділу молоді УЦК у Кракові. З 1940 р. Ярослав Рак належав до 

Революційного Проводу ОУН, що його створив Стeпан Бандeра, й був 

учасником Другого Великого Збору ОУН у Кракові в 1941 р.(квітень). 
У німецькому полоні. 
1941 р.— в'язень Монтeлюпіx у Кракові. 
30 вересня 1942 року його перевели до німецького табору Аушвіц. Це 

було після слідства у справі смeрті двох братів Степана Бандери, яких 

закатували поляки. Звільнення на волю — 19 грудня 1944 р. Разом з ним 

були звільнені: Степан Лeнкавський, Лев Рeбeт, Михайло Кравців і Микола 

Климишин. 
Друга eміграція. 
Після полону Ярослав у більшості займався виховною роботою, був 

при відновленні Пласту й заснуванні СУМу. 1945–1948 рр. — керівник 

відділу молоді ЦПУЕ у Німеччині. 
Переїхавши до Америки, дальшe продовжував свою працю з молоддю 

у Пласті і у Виxовниx комісіях (1945–1953 рр. — член Головної Пластової 

Старшини). 
У 1960-иx рр. — голова Головної Ради ОУН за часів Стецька. Він, як 

правник, дбав про правопорядок в Організації, усе мало відбуватися згідно з 

законом, переживав щоб не прийшла ніяка ухвала, що шкодила б 

Організації чи визвольній справі. 
З 1970 р. голова Координаційної Виховно-Освітньої ради при 

Українському Конгресовому Комітеті Америки. В останніх роках життя був 

членом Теренового Проводу ОУН. 
Романишин Михайло (6 травня  1940 р., с. Станимир, Перемиш-

лянський район, Львівська обл. – 3 квітня 2005 р., м. Винники) — 
багатолітній парох у Винниках. Навчався у Загорській семінарії. З 

дружиною, уродженкою Золочівщини, за освітою педагогом, виховав 

чотирьох синів. Працював у с. Дуліби Жидачівського району, у Ходорові, в 

Отиневичах, у Гусятині (разом 15 р.). З 1985 р. у Винниках. У 1989 р. 

проголосив у Винниках УАПЦ. Вирішив проблему відправ Літургій двома 

конфесіями в одному храмі (угода про черговість відправ). Був ініціатором і 

натхненником будівництва  храму свв. Володимира і Ольги (УАПЦ). 
Саноцька Олеся (24 лютого 1970 р., м. Львів — 24 квітня 2016 р., 

 м. Винники) — художник, директор Львівської міської громадської 

організації «Спільнота взаємодопомоги «Оселя». Закінчила Львівський 

державний коледж декоративного та ужиткового мистецтва ім. Івана 

Труша. Працювала художником-декоратором, була волонтером громадської 

організації «Дорога». Після стажування у польських і французьких 

організаціях, що займаються проблемами залежності і бездомності, почала 

вивчати соціальну роботу. 2002 р. заснувала спільноту «Оселя».  
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Вона пішла з життя, залишивши по собі спільноту, яка має свій 

кодекс честі і живе за правилом «Не-потрібних 

людей і непотрібних речей не буває». Оселівці 

самі заробляють собі на хліб, розбудовуються, 

облаштовують свою територію, планують своє 

майбутнє. Вони годують на вулиці бідних лю-
дей, влаштовують для потребуючих Великодні 

сніданки та Різдвяні вечері, збирають у свої 

контейнери, встановлені на вулицях, речі, що з 

ними діляться львів’яни, випускають журнал 

«Просто неба», працюють в «Майстерні добрих 

справ», проводять покази вуличної моди, зби-
раючи кошти на підтримку слабших людей на-
шого суспільства, збираються на зустрічі у 

своїй літературній вітальні. 
Похована на старому Винниківському 

цвинтарі. 
На честь Олесі Саноцької названа одна із вулиць Винник. 
Сардак Григорій Антонович (8 листопада 1916 р., м. Токмак За-

порізька обл. — 20 серпня 2001 р., м. Тернопіль) — український хірург, 

піонер судинної хірургії. Народився в родині робітників. 1940 р. закінчив 

Донецький медичний інститут. Того ж року був призваний на військову 

службу. З перших днів війни перебував на передовій. Зазнав долі 

військовополоненого і держперевірки НКВС. Після демобілізації 1945 р. на 

практичній роботі у Винниках. 1945—1953 р. — Григорій Сардак хірург 
у Винниках. 

1944—1959 рр. — Винниківська районна лікарня (керівник до 1953 р. 

— Григорій Сардак). Тут у Винниках він зумів згуртувати навколо себе 

колектив однодумців, створив оптимальні умови для лікування хворих. У 

Винниках зорганізував лікувально-експериментальну лабораторію, де під 

керівництвом відомого хірурга Г. Караванова досліджував проблему киш-
кової непрохідності. Наполеглива праця завершилася захистом кандидат-
ської дисертації «Проблема діагностики і хірургічного лікування кишкової 

непрохідності». 
1953—1954 рр. Г. Сардак працював у Золочівській лікарні (Львівська 

обл.). 
1954 р. перебрався в Івано-Франківськ. В Івано-Франківському 

медінституті Г. Сардак працював спочатку асистентом, а пізніше доцентом 

кафедри госпітальної хірургії. У 1960—1980-их рр. він перший у Галичині 

розпочав і широко впроваджував операції на стравоході, легенях, серці, 

великих судинах. 
Коли Григорій Сардак перебував у Івано-Франківську, до нього 

неодноразово зверталися із своїми болячками винниківчани. Він ніколи 

нікому не відмовляв. Багато наших земляків лікувалися в нього у стаціонарі 



 
134 

 

(при потребі їх оперували). Мій дідусь, Соболь Олег, теж був про-
оперований на легені (своїм життям завжди завдячував професору 

Сардаку). 
1965 р. у Москві Григорій Сардак захистив докторську дисертацію на 

тему «Експериментально-клінічне обґрунтування пластики стравоходу». 

Після захисту докторської дисертації Г. Сардак очолив кафедру госпі-
тальної хірургії у Вінницькому медінституті. 

1974 р. був обраний за конкурсом завідувачем кафедри факультет-
ської хірургії Тернопільського медінституту. Під керівництвом Г. Сардака 

виконано в інституті 4 докторських і 12 кандидатських дисертацій. 
Помер і похований в Тернополі. 
Сенчишин Ганна Михайлівна (26 лютого 1935 р., c. Глуховичі Пус-

томитівського району — 19 грудня 2014 р., 

м. Винники) — культурний і гро-мадський 

діяч Винник. Народилася і виросла в с. Глу-
ховичі. Була круглою сиротою. Ще змалку 

маючи дар від Бога до музики і співу, завжди 

брала участь в художній самодіяльності як в 

школі, так і в місцевому хорі. Навчалася грі 

на баяні, згодом назначили її завклубом в  
с. Глуховичі.  

1956 р. переїхала на постійне місце 

проживання в м. Винники, де працювала в 

ткацькому цеху. Долаючи побутові, житлові і 

матеріальні труднощі, заочно закінчила 

культосвітній технікум. Викладала музику 

(навчала гри на баяні та акордеоні) в студії 

при Народному домі. Протягом 30 років була 

директором Народного дому, художнім 

керівником. 
1989 р. була одним з ініціаторів та 

засновників Товариства української мови ім. 
Т. Шевченка. Згодом товариство було перейменоване на т-во «Просвіта», 
членом якого Ганна Михайлівна була і проводила культурно-просвітницьку 

роботу аж до 2013 р.  
Організувала хор під керівництвом Василя Броди, а пізніше Миколи 

Кузика. Створила ансамбль з 5 осіб, тобто: Сенчишин Ганна – керівник, 

учасники: Догляд Богдан, Верходай Володимир, Богуш Стефанія, Мішталь 

Галина. Перший виступ був присвячений 75-й річниці від дня народження 

Т. Г. Шевченка, який увінчався шаленим успіхом. Глядачі стоячи вітали 

виступ ансамблю «Винниківчани». Виконували пісні: «Лети моя думо»,  
«Така її доля», «Сховалось сонце за горою», «Виростеш ти сину». Маючи 

прекрасний голос, Анна Михайлівна не тільки керувала, вона одночасно 
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грала на баяні, співала і диригувала.Часто виконувала  сольний спів, співала 

в дуеті, тріо, квартеті. Пісні у виконанні Ганни Сенчишин звучали на радіо. 
Згодом до ансамблю «Винниківчани» приєднались Ганна Куришко, 

Стефанія Гілета, Борис Захара, Марія Богоніс, Ігор Дерій, Степан Ступень, 

Степан Гинда, Анастасія Гинда, Романа Березовська, Олексій Доліник. 
З метою відновлення українських національних традицій, українських 

народних пісень, повстанських і стрілецьких пісень, колектив ансамблю за 

власні кошти виїжджав в навколишні села, райони і там чекав їх великий 

успіх (Львів, Київ, Карпати, Тернопіль). 
Cенчишин Анна була незмінним керівником і організатором. Жодне 

свято не обходилося без участі ансамблю: День Незалежності, День матері, 

Шевченківські дні, річниці УПА, свято хліба в Шевченківському гаю; 

виступи у військових частинах Винник та Львова, у лікарнях та госпіталі  
ім. Ю. Липи та інші. У репертуарі ансамблю пісні патріотичні, ліричні, 

жартівливі, релігійні (колядки, щедрівки, гаївки), поезія, гуморески, 

віншування. 
Сидурко Василь (1891 р., м. Винники — 1959 р., м. Винники) — 

скульптор першого на Україні пам’ятника воїнам УГА у Винниках. 
Похований на старому Винниківському цвинтарі. 

Січинський Микола (1850 р., с. Нижбірок (тепер Гусятинський р-н) 

— 8 серпня 1894 р., с. Стопчатів (те-
пер Косівський р-н) — громадський 

діяч, український греко-католицький 

священик, посол до Галицького сей-
му (з 1883 р.), один з діячів «Нової 

ери». Батько українського громад-
сько-політичного діяча Мирослава 

Січинського та власниці першої 

української фабрики цукорків «Фор-
туна Нова» (1922–1939 рр.) Кли-
ментини Авдикович. Походив з сім'ї 

священика. Закінчив гімназію у Тер-
нополі, Львівську духовну семіна-
рію. 

Висвячений 1871 р. Сотрудник 

(помічник) пароха Копичиців, від 

1884 року парох: Чернихівців, Вин-
ник у 1891—1893 рр., Стопчатова з 

1893 р. Член Збаразької повітової 

ради. Посол до галицького сейму 5-го (округ Копичинці — Гусятин, IV 

курія, входив до «Руського клубу»), 6-го скликання (округ Збараж,, IV 

курія, входив до «Руського клубу», «Клубу староруської партії»). 



 
136 

 

Слимаковський Іван (1807 р. — 21 листопада 1878 р., м. Львів) — 
український греко-католицький священик, парох Винник, ректор Гене-
ральної духовної семінарії у Львові, член Митрополичої консисторії. 

 

 
Могила І. Слимаковського (Личаківський цвинтар). 

 
Висвячений целебсом 1831 р. Після того був «префектом» Львівської 

духовної семінарії (1831-1839). Невідомо, чому з семінарії захотів у 

Винники. Був введений у посаду 1.9. 1839 р. о.деканом Честинським. 

Послуживши у Винниках, повернувся до семінарії (В. Лаба, 2017). 
При о. Слимаковському у Винниках була збудована нова церква  

(1842 р.) розмірами 30х10 сажнів. Вартість робіт 20 000 зр. Отець Іван 

підтримував активно рух тверезості у Винниках (заохочував парафіян 

присягатися не впиватися горілкою). 
У 1848-1856 рр. о. Іван Слимаковський  був заступником ректора 

Генеральної духовної семінарії у Львові, у 1850-1856 рр. – виконував 

обов’язки ректора, у 1856-1878 – ректор. З 1853 р. член Митрополичої 

консисторії. 
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Залишив для винниківської церкви доброчинний фонд на суму  
2000 К. В 1915 р. цінні документи цього фонду вивезли з-під св. Юра 

росіяни, але до літа 1920 р. документи були повернуті. За давнішими 

даними, залишив для винниківської церкви 10.048 зр 28 кр (В. Лаба, 2017). 
Похований на Личаківському цвинтарі. 
Слота Зіновій Павлович (1 січня 1922 р., с. Шили, Збаразький повіт, 

Тернопільське воєводство — 
17 березня 2011 р., м. Вин-
ники) — громадський діяч, 

член Секретаріату та один з 

ініціаторів створення Львів-
ського обласного об’єднання 

ветеранів Другої світової вій-
ни, Почесний громадянин 

Винник (1997 р.). Батько Зе-
новія був учителем, а мати — 
кравчинею. В юності батько 

воював в лавах січових 

стрільців, був у курені 

Коновальця. Як освічену людину, яка добре володіла німецькою мовою, 

ввели в склад української делегації на переговорах у Бресті 1918 р. 
Закінчив 4 класи початкової школи, потім декілька місяців навчався  в 

Тернопільській гімназії «Рідної школи», але був змушений перейти до 

польської гімназії у м. Збараж, яку закінчив 1939 р. У січні 1938 р. вступив 

до Юнацтва ОУН, де виконував завдання з розвідки та збору інформації.  
У 1939—1940 рр. навчався в 10-му класі, щоб отримати радянський атестат. 

У вересні 1940 р. вступив до Львівської політехніки. Продовжував 

співпрацювати з ОУН. Мав псевдо: «Зелис», «Зезель», «Богдан». З вересня  

1941 р. працював у німецькій будівельній службі «Баудінст». 
У лютому 1942 р. вступив на перший курс Львівського медичного 

інституту. Після двох семестрів навчання у 1943 р. вступив до Політехніки 

на технічні фахкурси. 1943 р. вперше побував у Винниках в складі 

інспекційної групи ОУН (був в охороні Катерини Зарицької та Слави 

Стецько). На поч. березня 1944 р. поїхав до рідного с. Шили. До Львова не 

повернувся, бо до Тернополя підійшов фронт. Влаштувався вчителем у 

початковій школі с. Гнилиці. Незабаром був мобілізований в радянську 

армію. У травні 1944 р. з невеликою групою Зеновій був відправлений до 

Алчевська (колишній Ворошиловськ на Луганщині), а через 2 місяці – на 

Другий Прибалтійський Фронт. 16 вересня 1944 р. був поранений в легені 

скалкою. Спочатку опинився в польовому шпиталі, звідки був відправлений 

до Москви в дитячу лікарню ім. Філатова, один з поверхів якої слугував 

військовим шпиталем, а звідти – до санаторію у м. Кисловодськ. Служив у 

Ростові в комендатурі, потім – у Новочеркаську в запасному полку. 
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У жовтні 1945 р. був демобілізований. Вчителював спочатку на 

Тернопільщині, з 1958 р. – на Львівщині в Сороках Львівських, а пізніше 

директором у с. Чишки. У 1956 р. здобув вищу освіту (географічний 

факультет). 1962 р. став заступником директора школи-інтернату у 

Винниках. Був директором СШ №47 протягом 1971—1975 рр. У 1963—

1978 рр., 1990—1994 рр. – депутат Винниківської міської ради. Був 

активним членом товариства «Просвіта» у Винниках. 
Сопілка Мирослава (справжнє прізвище та ім'я Мисько-Пастушенко 

Юлія Семенівна; 29 серпня 1897 р.,  
м. Винники — 28 листопада 1937 р.,  
м. Київ) — українська поетеса та прозаїк. 

Народилася Юлія на Маріївці (тепер 

вул. Б. Хмельницького, 15) і проживала 

тут до листопада 1930 р. До тепер 

зберігся цей будинок де народилася і 

проживала Юлія Мисько. Родина Миськів 

виховувала п’ятеро дітей. Незаможні 

батьки не мали змоги дати дітям належну 

освіту, і хоча з восьми років Юлію 

віддали до Винниківської початкової 

школи з польською мовою навчання, 

однак через матеріальну скруту май-
бутній поетесі вдалося закінчити лише 

чотири класи. Коли Юлі було 14 років, 

мама померла. Батько вдруге оженився, і у родині стало на двоє малюків 

більше. 
Провчившись чотири роки, а далі дванадцятирічною дитиною була 

змушена заробляти на кусень хліба. Попри це, любов до книги дівчинка не 

втратила: Т. Шевченко, І. Франко, О. Кобилянська, В. Стефаник були її 

духовними наставниками, а ідеалом для юної Юлії була незламна Леся 

Українка. У 20-х роках минулого століття Юлія Мисько починає працювати 

помічником  верстальника на одній з львівських друкарень, а згодом —

сортувальницею на тютюновій фабриці у Винниках. Її двічі заарештовувала 

польська поліція (1929—1930 рр.) за участь у нелегальних зборах 

революційно настроєних залізничників, до яких належав чоловік поетеси — 
Михайло Пастушенко. Юлія Мисько-Пастушенко друкувалась у журналах 

«Вікна», «Сяйво», газетах «Сельроб», «Наша земля» під псевдонімом 

Мирослави Сопілки. 
У травні 1929 р. редакція журналу «Вікна» скликала Першу нараду 

пролетарських письменників Західної України. У її роботі взяла участь вже 

тоді відома поетеса Мирослава Сопілка. Її обрали заступником члена 

управи «Горно» і затвердили постійним працівником «Вікон». Її твори 

часто публікували, М. Сопілка працювала з молодими талановитими 

авторами. 
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У 1930 р. сім'я Пастушенків переїжджає до Радянської України. 

Спочатку мешкали у Могилеві-Подільському, до 1932 р. Юля працювала 

там у музеї.  А потім родина переселилася  у Харків, а ще пізніше 

перебралися ближче до Києва - в Ірпінь, де і була заарештована за два тижні 

до свого сорокаліття. На той час поетеса належала до літературної 

організації  «Західна Україна», видала одну поетичну збірку – «Роботящими 

руками» (Сопілка Мирослава. Роботящим рукам: поезії / Мирослава 

Сопілка. – Харків; Київ: ДВОУ: Література і мистецтво, 1931. – 72 с.) та 

книжку прози під назвою «Про затишне місто Забобонники», що була 

написана у 1930 р. Сама письменниця назвала його «провінційним 

репортажем». І хоча там ніде немає слова «Винники», але вже з перших 

рядків зрозуміло, що саме про нього – «не село, не містечко, а місто» — 
йдеться у творі. 30 вересня 1937 р. заарештували чоловіка поетеси, якого 

звинуватили у шпигунстві на користь польської розвідки. Це обви-
нувачення було пред'явлено і Мирославі Сопілці. Під час допитів подружжя 

нічим не скомпрометувало себе і відкинуло усі звинувачення слідства, але 

все ж таки 22 листопада 1937 р. Особлива нарада при НКВС СРСР засудила 

Юлію Мисько-Пастушенко до розстрілу. Вирок було виконано 28 лис-
топада цього ж року у Києві. Мирослава Сопілка лише на десять днів 

пережила свого чоловіка. Однак не виключено, що подружжя не 

розлучилося й після смерті. Адже розстріляні в середині тридцятих років 

київські в'язні знаходили своє останнє пристановище на території 

засекреченого лісового кладовища поблизу зловісно знаменитої Биківні. 
Тривалий час про її долю нічого не було відомо, офіційно вважалось, 

що вона померла на засланні 18 листопада 1942 р. Так обірвався творчий 

шлях поетеси, що, власне, і не встигла заговорити на повний голос. Її 

літературна спадщина, як і трагічний життєвий шлях, ще й досі 

залишаються не дослідженими. На клопотання, Президії Спілки пись-
менників України, зокрема Олеся Гончара і Юрія Смолича, в кінці 1950-их 

років XX ст. судово-слідча справа Мирослави Сопілки була переглянута, і 

поетесу реабілітували посмертно. 
1973 р. вийшла збірка вибраних творів М. Сопілки «До сонця». Книж-

ка містить частину вибраних поезій і провінційний репортаж «Про затишне 

місто Забобонники». 
На честь Мирослави Сопілки названа одна із вулиць Винник. 
Тинкалюк Микола — фотомайстер, художник Міжнародної феде-

рації фотомистецтва, член Національної спілки фотохудожників України, 
Почесний громадянин Винник (з 24 серпня 2017 р.). 

Микола Тинкалюк народився 1954 р. у с. Снідавка Івано-Франківської 

обл. Закінчив сільську восьмирічну школу, Косівський технікум народних 

художніх промислів ім. В. Касіяна, відділ художньої обробки кольорових 

металів (1973 р.), здобув фах художника, майстра з обробки кольорових 

металів.». Фото захопився у 1972 р. 
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У 1973 р. приїхав на роботу до Львова. Тут обіймав посаду ювеліра-
модельєра на «Львівському державному ювелірному заводі (пропрацював 

тут 44 р.). З 1976 р. бере участь в обласних та міжнародних виставках, з 

1988 р. — у міжнародних салонах. 2003 р. отримав звання AFIAP, а в  
2006 р. — EFIAP. Експонувався 

більш ніж в 40 країнах світу. Митець 

взяв участь у більш ніж 1000 міжна-
родних фотопроектах, здобувши по-
над 300 міжнародних золотих від-
знак. Творчість Миколи Тинкалюка 

захищена ЮНЕСКО. Велика частина 

творчого доробку Миколи Тинкалюка 

присвячена Винникам, де він прожи-
ває вже 41 рік. Тут знайшов свою 

життєву долю, музу і натхнення. Ро-
боти Миколи Тенкалюка віднесено до 

світової спадщини ЮНЕСКО. 
Федюк Микола Іванович (26 лютого 1885 р., с. Голубці (тепер –  

Бродівський район) — 17 травня 1962 р., м. Винники) — маляр-реаліст, 

живописець, графік і педагог. Початкову 

освіту отримав спочатку в Бродівській 

(1896—1903 рр.), пізніше у Львівській 

(1903—1907 рр.) гімназіях. Протягом 

року (1907—1908 рр.) відвідував прав-
ничий факультет Львівського універси-
тету. 

Обставини знайомства Андрея 

Шептицького та Миколи Федюка нам не-
відомі, але саме завдяки меценатству 

Митрополита майбутній художник мав 

можливість розпочати навчання у 
Краківській академії мистецтв. 

1910–1916 рр. — навчання у Кра-
ківській, згодом у Мюнхенській акаде-
міях мистецтв. Автор мальовничих порт-
ретів, пейзажів: «Кипариси» (1910 р.), 

«Каплиця у Львові» (1910 р.), «Авто-
портрет» (1915 р.) та ін. Всі ці твори 

збереглися у фондах Національного музею ім. А. Шептицького. Автор 

статей на мистецькі теми. Загалом же у фондах Національного музею у 

Львові є півсотні малярських робіт Миколи Федюка, датованих 1910– 
1950-ми рр. Микола Федюк зарекомендував себе не тільки як маляр і 

графік, а й тонкий мистецький критик і прекрасний педагог. Деякий час 
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проживав у м. Броди, працював там (1923—1927 рр.) професором 

Державної гімназії ім. Юзефа Коженьовського. 
З 1934 р. проживав у  Винниках по вул. Нова, 7 (зараз вул.  

М. Федюка). Після Другої світової війни (1947–1950 рр.) – викладач, а 

потім завідувач кафедри графіки в Інституті декоративного мистецтва у 

Львові. Перша персональна виставка Миколи Федюка у Львівському музеї 

українського мистецтва відбулася 1975 р. до 90-річчя від дня народження 

митця (на жаль, посмертно). 1969 р. пожежа у винниківському будинку 

спричинила до загибелі усього Федюкового художнього доробку, що 

зберігався на горищі. Майстер із повним правом посів визначне місце в 

історії українського мистецтва ХХ ст. 
Помер і похований у Винниках. 
Ференчук Юрій Дмитрович (псевдо «Хрущ»; 14 червня 1923 р.,  

м. Винники — 4 жовтня 2014 р.,  
м. Берегомет) — член ОУН, воїн УПА, 

політв'язень, учасник Кенгірського 

повстання, краєзнавець. 
Народився Юрій в інтелігентній 

родині Дмитра Ференчука (6 листопада 

1883 р. — 27 липня 1958 р.) та Марії 

Шиманської. Батько був капітаном 

австрійської армії, потім сотником УСС, 

четарем УГА, брав участь у боях з 

поляками на краківському напрямку, мати 

була вчителькою. 
На початку 1925 р. батьки переїхали 

на Буковину в село Верхні Луківці, що на 

Вижничині. Коли маленькому Юркові 

було три роки, а Сузанні — один рік, їх 

покидає рідна мати. Виростали напівсиротами біля вуйка Михайла (рідного 

брата батька). У Верхніх Луківцях Юрко закінчив сім класів румунської 

школи на відмінно. 
Юрій Ференчук 15 травня 1940 р. вступає до ОУН і став керівником 

ланки. Через рік, 29 червня 1941 р., НКВС арештовує його та відправляє до 

Чернівецької в'язниці, але засудити не встигає. Чудом врятувався. Пішки,  
15 травня 1944 р., він повертається до свого села Верхніх Луківців, і одразу 

вступає у невеличку боївку «Лугового» (Василя Шумки), яка згодом 

перетворилася на «Буковинську українську самооборонну армію» (БУСА). 

Цього ж року в липні Юрій Ференчук переходить в УПА з колишніми 

шістдесятьма вояками БУСА. Молодий повстанець перебував спочатку в 

сотні «Криги» (Олекси Додяка), а потім — сотні «Боєвіра» (Романа 

Дубика). У чоті «Левка» (Олега Томашевського) молодий повстанець Юрко 

був стрільцем. 
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Наприкінці грудня 1944 р. під час бою з чекістами, Юрій Ференчук 

був поранений. Перебуваючи на нелегальному становищі, зазнавши 

переслідувань чекістів і сексотів, переховуючись у горах Карпатах. 
29 червня 1948 р. його було засуджено на 25 років таборів і 5 — 

спецпоселення. Юрія Ференчука перевозять у Кенгір, де він бере активну 

участь у Кенгірському повстанні. 

Історична довідка. Кенгір — селище за кілька кілометрів на північ 

від Джезказгана на р. Каракінгір (сучасний мікрорайон м. Жезказган у 

Казахстані). Кенгірське повстання — повстання політичних в'язнів 

Степового табору в табірному відділенні (ЛО) Кенгір 16 травня —  
26 червня 1954 р. У повстанні брало участь близько 8 000 в'язнів, більшість 

з них — засуджені за політичними статтями українці (також росіяни, 

балтійці, євреї та інші); всього в Степлагу було українців 46% — 9 596 осіб, 
серед яких було багато колишніх членів ОУН і бійців УПА та балтійських 

«лісових братів». 
Звільнили через десять років, не давали влаштуватися на роботу. 

Згодом став працювати в тарному, а потім і в меблевому цехах Бере-
гометського лісокомбінату. 1967 р. органи КДБ сфальсифікували справу 

проти Юрія Ференчука, викликали на допити, влаштували над ним 

товариський суд. Однак з 500 членів колективу лише троє виступили із 

звинуваченнями на його адресу. 
Доробок. 
Написані Юрієм Ференчуком картини зберігаються у Вижницькому 

музеї. Зібрана колекція близько двох тисяч ескізів писанок аквареллю (його 

двадцятилітня праця). Він ходив селами, фотографував писанкарок та 

записував їхні короткі життєписи і назви їхніх писанок. Багато історичного 

і етнографічного матеріалу ним передано до Чернівецького краєзнавчого 

музею. 
Книги: 

*Кров Кенгіра / Ю. Д. Ференчук. — Чернівці: Букрек, 2004. — 125 с.  
*Буковинські Карпати у вогні повстання: Спогади і свідчення про бойові дії 
УПА в гірських районах Чернівецької області / Ю. Д. Ференчук. — 
Чернівці: Прут, 2001. — 123 с. 
*Буковинці у вогні повстання 1944–1952 рр. / Ю. Д. Ференчук.— 2. вид., 

уточнене і доп.— Вижниця: Черемош, 2006. — 292 с. 
Фльорко Юзеф (Jоzef Florko; 8 травня 1915 р., м. Винники — 1945 р.,  

Берґен–Бельзен; транзитний табір поблизу с. Берґен в Нижній Саксонії, 

Німеччина) — польський римо-католицький священик, Слуга Божий    

Католицької Церкви (офіційний титул, який присвоюється померлому  

католику в період від початку процесу беатифікації до зарахування його до 

лику блаженних).  
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1931 р. у Кракові вступив до 

монашого ордену Лазаритів. Там у  
1939 р. був висвячений на священика. 

Пастирську і місіонерську діяльність 

проводив у Кракові, а з 1943 р. у 

Варшаві. Гестапівці арештували Юзефа 

7 лютого 1944 р. і відправили у 

в’язницю Пав’як. Пізніше його пере-
вели в нацистський концентраційний 

табір Гросс-Розен (28 березня 1944 р.), 

згодом до Берґен-Бельзена (25 лютого 

1945 р.). Помер під час евакуації та-
бору. 

З 17 вересня 2003 р. розпочався 

процес беатифікації (акт зарахування 

тієї або іншої особи до лику блаженних) 

мученика Юзефа Фльорко. Беатифіка-
ція розглядається Церквою як «нижчий 

рівень», певний етап у процесі підготовки канонізації. 
Хоминський Степан (1816 — 17 січня 1890 р., м. Винники) — 

український греко-католицький священик, парох с. Лисиничі (1846-1849), 
парох Винник (1849-1890). Писав українською мовою.  

Отець С. Хоминський був одружений з Софією Давидович, дочкою 

пароха с. Дернів. У Винниках в нього народжувалися діти: Филимон 

(3.12.1849), Денис (24.10.1850), Юлія (11.6.1852), Кирило (30.3.1854), Іван 

(20.1.1856), Софія (5.3.1858). Виживали не всі. 6.7.1856 р. помер Іван, за 

ним 5 серпня – Денис. 4.7.1861 р. померла 3-річна Юлія (за В. Лаба, 2017). 
Опікувався українською школою (вчитель А. Блонарович). 
Похований разом з родиною на Винниківському цвинтарі у капличці. 
23 червня 2016 р. сесія Винниківської міської ради присвоїла назву 

вулиці імені о. Степана Хомінського (колишня Папаніна). 
Циньовський Степан (1898 р., м. Винники — 1992 р., м. Винни- 

ки) — січовий стрілець. 1 листопада 1918 р. під керівництвом Дмитра 

Вітовського роззброював австрійські загони у Львові. Пройшов вишкіл 

січових стрільців у м. Розвадові, у війську був десятником. Захищаючи 

рідний край, пережив з УГА і перемоги, і поразки. Зазнав переслідувань як з 

боку поляків, так і більшовиків. 
Чеславський Михайло Степанович (2 листопада 1921 р., м. Бер-

дичів, Житомирська область — 30 грудня 2003 р., м. Винники) — видатний 

педагог, багатолітній директор СШ №29.  
Народився Михайло Чеславський у сім’ї робітників. У батьків було 

ще двоє дітей — син Леонід (1924 р. н.) і дочка Емілія (1928 р. н.). Малим 

хлопчиком пережив голодомор 1932—1933 рр. Після закінчення семирічки 

в 1935 р. вступив у педагогічне училище в Житомирі. 
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1939 р. за призначенням поїхав 

працювати вчителем у с. Старий Пиків 

Калинівського району Вінницької області.  
7 березня 1940 р. одружився з Корнійчук 

Лідією Андріївною. У шлюбі народилося два 

сини Леонід (1941 р. н.) та Анатолій (1943 р. 

н.). Воював на фронтах II Світової війни у 
саперних військах. Після «виз-волення» 

радянськими військами Західних областей, в 

1940 р. за наказом тодішнього міністра 

освіти УРСР П. Г. Тичини, був відряджений 

в м. Львів, працювати вчителем. 
Проїжджаючи Винники зупинився: 

йому дуже сподобалася каштанова алея. У 

міськвно попросився працювати у Винники. 

З вересня 1944 р. працював спочатку інспек-
тором райвно, а потім з 1945 р. вчителем 

фізики Винниківської школи №1. Поступив на заочне навчання у 

Дрогобицький педінститут. 1946–1972 рр. директор Винниківської школи 

№1 (Львівської СШ №29). 
Михайло Чеславський був організатором Шевченківських днів у 

Винниках, де разом зі своїми учнями сам брав активну участь. Культурне 

життя міста не обходилося без його участі. В клубі тютюнової фабрики 

організовував і проводив лекції-диспути по астрономії (приміщення завжди 

було заповнене людьми). 
Це була дуже чуйна і доброзичлива людина. Двері його будинку 

завжди були відкриті для винниківчан, які приходили до нього за порадами 

і допомогою. 
У важких післявоєнних роках опікувався бідними учнями. Домов-

лявся з керівництвом тютюнової фабрики про виділення коштів на одяг і 

взуття для малозабезпечених своїх учнів. 
В часи атеїзму і безбожжя залишався глибоковіруючою людиною за 

що неодноразово зазнавав з боку керівництва неприємностей. Працюючи на 

керівній посаді ніколи не був членом КПРС. 
1981 р. виходить на пенсію по віку. Помер 31 грудня 2003 р., 

похований на старому Винниківському цвинтарі. 
У грудні 2005 р. на будинку колишньої Львівської СШ №29, тепер 

Львівська школа мистецтв №9, з ініціативи і за кошти старшого сина 

Леоніда та його сім’ї, було відкрито меморіальну дошку в пам’ять про 

Михайла Чеславського. 
29 червня 2017 р. сесія Винниківської міської ради присвоїла назву 

вулиці імені Михайла Чеславського. 
Шмідт Вільгельм (Wilhelm Schmid; 15 траня 1812 р., Винники —  

25 березня 1872 р., м. Львів) — архітектор, ад'юнкт будівельного депар-
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таменту Галицького намісництва.  Народився у Винниках (німецька 

колонія Вайнберґен). Працював у Львові в першій половині і середині XIX 
ст., спочатку у стильових формах пізнього ампіру, а надалі — неоренесансу. 

За проектом Ю. Бема будував бібліотеку і музей Оссолінських на вул. 

Стефаника, 3 (1831—1832 pp., архіт. Я. Зальцманн, Ф. Бауман). 
Збудував наступні споруди у Львові: 
*Житловий будинок на нинішній вулиці Руставелі, 28 (не збере-
жений). 
*Продовжив будівництво особняків на Софіївці після Флоріана 

Ондерки і Йогана Зальцмана (не збереглись). 
*Дім Владислава Єльського на вулиці Міцкевича (нині —

Листопадового чину), 28 (1835—1838 рр.). Посередині колонного 

портика знаходилась статуя Матері Божої авторства Йогана Шімзера 

чи Павла Евтельє, нині втрачена. 
*Дім Вензля Худетца на площі Міцкевича, 9 (1839 р., не збережений). 
*Переобладнання штабу Генеральної військової комендатури на 

готель «Англійський» у 1840 р. Знаходився на місці нинішнього 

Етнографічного музею, що на проспекті Свободи, 15. Фасад було 

прикрашено рельєфами, що було рідкістю для архітектури пізнього 

класицизму у Львові після 1835 р. 
*Дім Петра Міколаша на площі Смольки (нині площа Генерала 

Григоренка), 4 (1840 р.). Не збережений, на його місці сецесійний 

колишній прибутковий дім початку XX ст. 
*Дім військової прокуратури на нинішній площі Соборній, 6 (1839 р., 
1840 р., співавтор Флоріан Ондерка). 
*Житловий будинок на розі площі Соборній, 7 і вулиці Пекарської  
(І пол. XIX ст., в 1913—1914 pp. на цьому місці архіт. М. Лужецький і 

Е. Жихович збудували «Краківський готель»). 
*Будинок Народного Дому для чоловічої академічної гімназії, 

бібліотеки і українського театру «Руська бесіда» на вулиці 

Театральній, 22 ( 1851—1864 pp., співавтор С. Гавришкевич). 
*Перебудова палацу Орловського на вулиці Пекарській, 13. Збе-
реглись два проекти 1854 і 1855 рр. 
*Перебудова житлового будинку на вулиці Краківській, 17 (1852 р.). 
*Перебудова споруди Оссолінеуму, після Йогана Зальцмана (1840—

1850 рр.). Тепер вулиця Стефаника. 
*Будинок на нинішньому проспекті Шевченка, 22 (1852 р.). 
*Перебудова синагоги «Осе Тов» вулиці бічній Сикстутській (нині 
Банківська) у 1857 р. Будівля набула рис неороманського стилю. 
*Реконструкція будинку на вулиці Галицькій, 16 (1868 р.). 
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Могила В. Шмідта на Личаківському цвинтарі 

 
Брав участь у реконструкції ратуші (вежа, споруди 1827—1835 pp. 

увінчувалась банею, спроектованою Шмідтом) та її перебудові після 

пожежі 1848 р. Здійснював реконструкцію палацу Замойських на вул. 

Зеленій, 24 (1843 р., 1854 p., ск. Й. Шімзер, пізніше перебудував  
Е. Жихович). 

Похований на Личаківському цвинтарі. 
Шпаківський Євстахій (1884 р., с. Чижиків — 1974 р., м. Винни- 

ки) — багатолітній дяк (1920-ті рр. — поч. 1970-их рр.), керівник хору 

Святовоскресенської церкви у Винниках, член винниківської «Просвіти», 

керівник просвітянського хору. Служив у Війську польському (кавалерія) 

на поч. 1920-их рр. Навчався на дяка у церкві св. Юра у Львові. 

Неодноразово спілкувався з митрополитом Андреєм Шептицьким. Коли 

митрополит приїжджав до Винник, Євстахій Шпаківський завжди мав з ним 
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цікаву та змістовну бесіду. Похований на старому Винниківському 

цвинтарі. 
Щуровський Володимир (23 лютого 1890 р., Нижній Струтин, 

Долинський  повіт — 4 травня 1969 р., 
Дрезден, Німеччина) — громадський 

діяч, член Українського лікарського 

товариства, дійсний член НТШ, 
хорунжий Легіону УСС, сотник-лікар 

УГА. Учасник установчих зборів 

товариства «Медична громада» (22. 06. 
1910 р.), заступник голови «Медичної 

громади» в другій каденції виділу. Освіту 

здобув у Львівському університеті в  
1914 р., доктор. Шеф санітарної бригади 

УСС, потім І бригади ІІ корпусу УГА. 

Лікар захисту для недужих Коша УСС у 

1915 р. та 1917 р. 1916—1918 рр. 

працював в стрілецькому шпиталі у 

Львові. Особистий лікар Івана Франка 
(1916 р.) у Стрілецькому шпиталі. Під час 

боїв з поляками за Львів у листопаді  
1918 р. Володимир командував спеціаль-
ним пересильним пунктом, який знахо-

дився на залізничній станції «Личаків» (саме з цього пункту відсилали 

поранених і хворих січовиків у запілля).  
1921—1925 рр. — доцент Українського таємного університету у 

Львові, викладач гігієни. Засновник і відповідальний редактор літературно-
мистецького журналу «Митуса» (Львів, 1922 р.). Шкільний та пластовий 

лікар і старший лікар Львівського загального шпиталю. Приятель Пласту, 

лікар новацького табору в Підлютому, організованому ОЗО (1930 р.), 

відзначений пластовою Свастикою вдячности (1930 р.). Член надзірної ради 

видавництва «Червона калина».  
У 1920-их рр. директор стрілецького шпиталю у Винниках.  
1940—1969 рр. лікар державного шпиталю в Дрездені, де помер. 
Автор праць: 

*«Зі записів лікаря Бригади УСС» (Календар «Червоної Калини» 1924 р.); 
*«Іван Франко серед Українських Січових Стрільців» (Календар «Червоної 

Калини» 1927 р.); 
*«Українські січові стрільці на Запоріжжі» (Календар «Червоної Калини» 
1929 р.); 
*«Лікарі й медики у Визвольній війні» («Лікарський Вісник», 25-ліття 

Українського лікарського товариства і Медичної громади. Львів, 1935 р.); 
*«Медична й санітарна служба УГА» («Укр. Гал. Армія. Матеріали до 

історії», т. І.— Вінніпеґ, 1958 р.). 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=488228181339293&set=p.488228181339293&type=3
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Щуровський Євген Іванович (1884 р., с. Ілемня, Долинський по- 
віт — 22 листопада 1969 р.,  
м. Дрезден, Німеччина) — 
український військовик, по-
ручник УГА, адвокат, гро-
мадський та політичний діяч. 
Командант ІІІ куреня Ук-
раїнських Січових Стрільців в 

складі УГА, що формувалась у 

1918 р. На чолі куреня брав 

участь у боях на Персенківці, 

Личакові. Після війни — член 

правління «Союзу Українсь-
ких адвокатів у Львові», член 

суду Львівської Адвокатської 

Палати. 
У 1920-их рр. працював 

адвокатом у Винниках. Тут 

він активно займався 

громадською і політичною 

роботою. У польських судах 

відстоював інтереси винни-
ківських українців. Був одним із ініціаторів створення у Винниках 1923 р. 

Української вчительської семінарії.  
Працював також адвокатом у Долині. Дружина — Євгенія 

Щуровська. 
Батько — Щуровський Іван (1853 р. н.; у Блажейовського 1851 р. — 

24 квітня 1939 р., Стинава Вижня, Стрийський повіт) — греко-католицький 

священик. Працював у: Студінка, Калуський повіт; Боків, Підгаєцький 

повіт; Облазниця, Жидачіський повіт; Ілемня, Жидачівський повіт; Струтин 

Вижній, Долинський повіт; Стинава Вижня, Стрийський повіт. 
Янішевська Марія Теофіля (? — 4 квітня 1981 р., Бразилія) —

громадська діячка, вчителька. Народилася в родині священика о. Петра й 

Анастасії Скульських. Закінчила у Львові вчительську семінарію. Ще під 

час студій брала участь у жіночій чоті УСС. У 1919 р. брала участь у прого-
лошенні Акту злуки українських земель, що відбувся 22 січня 1919 р. в 
Києві. Учителювала на Перемишлянщині. Одружившись із учителем 

Павлом Янішевським, переїхала на Лемківщину, де вчителювали в  
с. Долиниці, повіт Ясло. Тут вони займалися культурно-національним 

вихованням серед лемків.За цю діяльність їх перевели до Радома, де вони 

вчителювали у польських школах. 1936 р. вийшли на пенсію і переїхали до 

Винник, де мали власне помешкання. Тут Марія вступила до Союзу 

Українок і фігурувала на його з’їздах, як представниця філії СУ. Після 

вибуху війни подружжя повернулось на Лемківщину, а звідтіля переїхало 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=488228031339308&set=p.488228031339308&type=3
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до Австрії, а по закінченні війни до Італії, звідки виїхали в 1946 р. до 

Бразілії. Тут вони поселились у Сан Паулу, де Марія допомогла братові о. 

Йосифові Скульському зорганізувати парафію, а потім спільно з іншими 

створили Т-во ’’Соборність”. Тут Марія щиро працювала, як голова жіночої 

секції. Померла 4 квітня 1981 р. На її похорон прибули члени ’’Соборности” 

з Сан Паулу й околиці. Похоронено її в родинному гробівці у Сан Кайтано 

до Сул. 
 
 

II. 2. ПОЧЕСНІ ГРОМАДЯНИ ВИННИК 

Кожне місто, містечко чи навіть маленьке село пишається своїми 

мешканцями. А таке відоме місто як Винники, з тисячолітньою історією, 

має десятки відомих людей, яких знала, чи знає вся Україна. 
1996 р. сесія ВМР започаткувала «Книгу Пошани м. Винники». 
15 вересня 2016 р. сесія ВМР затвердила «Положення про присвоєння 

звання «Почесний громадянин міста Винники». Згідно тексту положення 

звання надається за тривалі зусилля, що увінчалися вагомим успіхом на 

користь міста і його мешканців, сприяли підняттю престижу м. Винники. 

«Званням можуть бути нагороджені громадяни України та іноземці з метою 

морального стимулювання їх діяльності і засвідчення видатних особистих 

досягнень», – йдеться у положенні. 
Звання «Почесний громадянин міста Винники» присвоюється 

рішенням Винниківської міської ради щорічно не більше, ніж двом особам. 
Почесному громадянину міста Винники вручається диплом, 

нагрудний знак, посвідчення. Відомості про нагороджену особу заносяться 

до Книги пошани міста Винники. Одним із пунктів Положення визначено, 

що за рішенням міської ради, вулицям міста можуть бути надані імена 

Почесних громадян міста Винники. 
1996 р. звання «Почесний громадянин м. Винники» одержали: 

*Левків Тарас Богданович — художник-кераміст, графік, заслужений діяч 

мистецтв, завідуючий відділу художньої кераміки Львівського державного 

коледжу декоративного і ужиткового мистецтва імені Труша. У 1990-их рр. 

керував спорудженням спроектованої ним церкви святих Володимира та 

Ольги у Винниках; 
*Йосифів Петро Миколайович (1923—2012 рр.) — член ОУН з 1942 р., 

громадський діяч;  
*Йосифів Софія Іванівна (1927—2002 рр.) — активний учасник 

громадського і політичного життя міста; 
*Довган Марія Миколаївна (посмертно) — член ОУН, засновник т-ва 

української мови ім. Т. Шевченка у Винниках; 
*Бродило Ілля Андрійович (посмертно) — активний учасник руху за 

національне відродження України. 
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1997 р. звання «Почесний громадянин м. Винники» одержав — 
Кондришин Петро Ількович (12. 07. 1952 р. н.) — активний учасник 

громадського і церковного життя міста. 
1997 р. звання «Почесний громадянин м. Винники» одержав — 

Слота Зіновій Павлович (1922—2011 рр.) — громадський та політичний 

діяч, педагог, член ОУН та товариства «Просвіта». 
1998 р. звання «Почесний громадянин м. Винники» було присвоєне 

Морозу Володимиру Івановичу (посмертно; 1913—1996 рр.) — 
українському греко-католицькому священику, в’язню сталінських конц-
таборів. 

У цьому ж році (1998 р.) це почесне звання було присвоєне Козаку 

Ярославу Дмитровичу (посмертно)  — активному учаснику громадського 

життя міста. 
1999 р. звання «Почесний громадянин м. Винники» було присвоєне — 

Копачу Степану Титовичу (посмертно; 1902—1991 рр.) — активному 

учаснику Листопадового чину у Винниках в 1918 р., в’язню більшовицько-
російських концтаборів. 

У 2000-их рр. звання «Почесний громадянин Винник» одержали: 
*Маркевич Богдан Дмитрович (1925—2002 рр.) — український 

футбольний тренер; 
*Кипріян Мирон Володимирович (27. 07. 1930 р. н.) — головний художник 

театру ім. М. Заньковецької, народний художник України, лауреат 

Національної премії України ім. Т. Шевченка, лауреат премії ім. В. Клеха 

(США); 
*Кітура Марія-Зеновія Едуардівна (1925—2015) — активний учасник 

громадського життя міста; 
*Пивовар Любомира Кирилівна (1925—2016) — активний учасник 

громадського життя міста; 
*Покусінський Йосип Васильович (1920—2014) — воїн УПА, в’язень 

більшовицько-російських концтаборів; 
*Косар Дмитро Михайлович (08. 11. 1929 р. н.) — активний діяч 

«Просвіти»; 
*Богуш Стефанія Миколаївна (11. 07. 1935 р. н.) — активний діяч 

«Просвіти»; 
*Сапеляк Ярослав Михайлович (11. 01. 1935 р. н.) — активний діяч 

«Просвіти».  
7 липня 2011 р. у приміщенні Винниківського історико-краєзнавчого 

музею це звання одержали Герой України — Борис Возницький (1926— 
2012 рр.) та доктор історичних наук, академік — Володимир Грабовецький 
(1928— 2015 рр.). 

23 серпня 2012 р на урочистій сесії ВМР звання  «Почесний 

громадянин Винник» одержали — Мирон Маркевич (український 
футболіст і тренер) і Тарас Кияк (уродженець Винник, український вчений-
мовознавець, громадський і політичний діяч, доктор філологічних наук). 
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24 серпня 2014 р. на урочистій 18-ій сесії ВМР звання «Почесний 

громадянин Винник» одержали — Гнида Володимир Михайлович (1919 р., 
м. Винники — 2. 08. 2016 р., м. Винники) —  воїн дивізії «Галичина», 

в’язень сталінських концтаборів, багатолітній паламар у Свято-
воскресенському храмі Винник; Янда Олег Йосифович, Богонос Юрій 

Богданович, Волощук Ростислав Романович — учасники АТО; 

Керницький Михайло Васильович (посмертно)— краєзнавець, вчитель, 

громадський діяч, перший дослідник, що почав на науковому рівні вивчати 

історію м. Винник;  Баран Петро Семенович (посмертно) — український 

священик, діяч «Просвіти», багатолітній парох у Винниках (1956—1986 рр.)  
24 серпня 2015 р. на урочистій сесії ВМР звання «Почесний 

громадянин Винник» одержали багатолітні парохи Винник — Паньків 

Петро (УГКЦ) і Петрик Василь (УАПЦ). 
24 серпня 2016 р. на урочистій сесії ВМР звання  «Почесний 

громадянин Винник» одержали відомі мешканці Винник – письменник 

Юрій Винничук і міжнародний гросмейстер Олександр Бєлявський. 
24 серпня 2017 р. на урочистій сесії ВМР звання  «Почесний 

громадянин Винник» одержали —  фотомайстер, художник Міжнародної  

федерації фотомистецтва, член Національної спілки фотохудожників 

України Микола Тинкалюк та Ігор Ігнатович (1952 р. н.) – канадець 

українського походження Ян (Ігор) Ігнатович (фото), бабця, дідусь і мама 

якого мешкали у Винниках. Підприємець, меценат, громадський діяч, 

продюсер першої англомовної художньої стрічки «Гіркі жнива» (робоча 

назва «Врожай диявола»), в основу якої лягли трагічні події в Україні 

початку 20 століття – Голодомор 1932-1933 рр. 
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РОЗДІЛ III. ВИННИКІВСЬКИЙ НЕКРОПОЛЬ  

 
На винниківському цвинтарі знаходяться могили видатних людей, які 

залишили вагомий внесок в історії та культурі нашої держави. Тут є 

могили січових стрільців, пам'ятник воїнам УГА, пам'ятник польським 

воякам, два пам'ятники радянським танкістам, з десяток могил радянських 

воїнів. 
Старий винниківський цвинтар заснований наприкінці XVIII ст. У 

1748 р. Галицьке губернаторство опублікувало декрет, котрий по-
становляв, що «мають бути скасовані всі кладовища біля храмів, а кожна 

громада має виділити протягом чотирьох тижнів частину ґрунтів за 

містом, яких би вистачило на поховання покійників без різниці 

віросповідань (крім євреїв) на 10–20 років». Але видно, що й у ті часи не 

дуже ретельно виконувалися постанови, бо губернаторство через декілька 

місяців змушене було опублікувати цей декрет ще раз. Декретом від  
11 грудня 1783 р. австрійський імператор Йосиф II, з огляду на небезпеку 

виникнення епідемій заборонив проводити поховання в церквах та довкола 

них, вимагаючи закладати нові цвинтарі. 
У Винниках вибрали місце під цвинтар, де він знаходиться й досі. Про 

це свідчать і найдавніші пам’ятники, які тут збереглися. Це скульптури 

XVIII ст. роботи Шимзерів, дуже відомих на той час майстрів. До того 

цвинтар знаходився біля теперішньої церкви Воскресіння Господнього 

(1842 р.), яка була збудована на місці старої дерев’яної церкви (1680 р.). 
Раніше померлих хоронили біля церкви. Вперше документально 

зафіксовано існування при церкві цвинтаря у Винниках у 1753 р. Церковний 

візитор, описуючи парафіяльну церкву Воскресіння Господнього, згадав 

про церковний місцевий цвинтар. Тоді цвинтар простягався до підніжжя  
г. Лисівка. Про це свідчать як спогади старожилів міста, так і поодинокі 

знахідки людей, що згодом забудували цю територію. 
У XVIII–XIX ст. кладовище розширювалося і було перенесене на 

південний схил г. Лисівка, у своєрідне природне урочище. Починався 

винниківський цвинтар де розміщена стара польська каплиця. Саме там 

були перші поховання. А оскільки польська громада мала кошти, то, щоб 

утвердити себе, збудувала каплицю і захоронюючи поблизу неї своїх 

громадян, таким чином «посувала» можливість поховань українців значно 

далі. У XIX–XX ст. винниківське кладовище поділилося на польське і 

українське, яке обслуговувало 2 грабарі. 
В акті візитації Винниківської парафії (8 вересня 1895 р.) записано, 

що в селі мають розширювати цвинтар і вже купили для цього ґрунт, але ще 

не посвятили. 
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Протягом багатовікового періоду похоронено не одне покоління 

жителів, їх могили після ліквідації при церкві цвинтаря австрійським 

урядом, були забуті і затерлися в пам’яті винниківчан. 
Могила воїнів УГА. 
Винники одними з перших ви-

конали свій обов'язок стосовно по-
леглих воїнів УГА: за одностайною 

згодою винниківської громади 24 квітня 

1921 р. відбувся великий стрілецький 

похорон,  останки 16 воїнів (15 стріль-
ців і чотаря Ганкевича) перевезено на 

місцевий цвинтар і поховано у спільній 

могилі (дані за краєзнавцем М. Вло-
хом). 

Стосовно кількості похоронених 

бійців УГА точної інформації немає.  
Газета «Свобода» (США) від  

25 травня 1921 р. згадує про пере-
поховання (23 квітня, субота) 15 стрі-
льців, з яких лише двоє відомі – Лука 
Семчук з Пирятина Радехівського по-
віту, згаданий у наступному «Інфор-
маційному звіті» (документ 3, ч.2 ,  
стор. 4) та Петро Довгий з Романова – 
у звіті О. Козака. не згаданий. Газета 

«Батьківщина» (ч.50/1921), описуючи 

цю ж подію називає кількість пере-
похованих – 16 воїнів (п’ятнадцятьох стрільців і чотаря Ганкевича). 

Оскільки про Петра Довгого у дослідженні не згадано, хочу надати 

деякі відомості про нього. Народився Петро Довгий у с. Романів Бібрського 

повіту (нині Перемишлянського р-ну Львівської обл.). В автрійській армії 

під час І світової війни був у званні капрала. Старший десятник 

Романівської залізної сотні ІІ Коломийської бригади. Про приналежність 

сотні до якогось куреня цієї бригади зимою 1918-1919 р.р. відомостей не 

маю. До травня 1919 сотня воювала поряд із Станіславівськими куренями, 

але деякі дослідники, не наводячи джерел, стверджують, що сотня до 

середини весни 1919 була окремим приділом і підпорядковувалась 

безпосередньо штабу, пізніше ввійшла у структуру січових стрільців і на її 

основі формувався ІІ полк. Петро Довгий в грудні 1918 (?), йдучи з 

дорученням, заблукав в околицях Винник під час завірюхи і вийшов 

випадково на позиції поляків, які його вбили. Перепохований у присутності 

родини 23 квітня 1921 року у Винниках (цит. за Ярославом  Іванишином). 
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Подаємо матеріал Козака О. М. з «ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗВІТУ про 

проведення заходу «Вивчення архівних матеріалів про поховання жертв 

воєн та політичних репресій на території Львівської області»: 
«Щодо пам'ятника воїнам УГА у Винниках у ДАЛО зберігаються такі 

документи. 
Документ 1. ДАЛО. - Ф. 1 - Опис 30 - Спр. 4210. - Арк. 17.  

Формат А5. Рукопис, чорнило чорне. Переклад із польської мови. 
«Штамп «Уряд ґміни Винники. Номер 737\23» 
«Гміна Винники. До староства у Львові. 
Щодо обіжника від 12\VII L 29081\23 у справі військових цвинтарів 

доповідаю, що на території тутешньої ґміни немає жодних поховань 

військових із війни перед листопадом 1918 року. 
Одночасно доповідаю, що на тутешньому ґмінному цвинтарі є два 

збірних поховання загиблих військових із польсько-руської війни після  
1 листопада 1918 р. на яких стоять кам’яні пам’ятники, які дуже ретельно 

доглядаються. 
Винники 7 VII 1923. Печатка. Підпис.». 
Даний документ 1923 року підтверджує про існування на 

місцевому ґмінному цвинтарі Винник поховань часів польсько-
української війни, які увічнені кам’яними пам’ятниками. 

Документ 2. ДАЛО. - Ф. 1. - Опис 30. - Спр.4471. - Арк. 114.  
Формат А5. Рукопис, чорнило чорне. Текст написано українською 

мовою. 
«Виказ померших стрільців У.Г.А. по 1\ХІ. 1918. 
Роман Вавець, поліг в бою 1\І. 1919. 
Стефан Жилавюк – 3\І. 1919. 
Петро Боднар – 17\ІІ. 1919. 
Микита Сікора – 17\ІІ. 1919. 
Роман Бордун – 18\ІІ. 1919. 
Михайло Залізко – 24\ІІ. 1919. 
Маріян Маланчук – 1\ІV. 1919. 
Теодор Остапчук – 12\ІV. 1919. 
Стрілець незнаного імени – 16\ІV. 1919. 
Стрілець незнаного імени – 16\ІV. 1919. 
На тутейшім цвинтари спочиває 14 стрільців незнаного імені У.Г.А. 

(Української Галицької Армії) в мурованій спільній могилі, перенесених з 

гробів які знаходились на грунтах Винницької громади. На могилі 

поставлено пам’ятник, посередині велике стрільно арматне з каміню 

(гранат), украшене тризубом, а по боках 2 менших хрести з каміню, з 

написом 1918-1919. 
Штамп «ГР. КАТ. ПАРОХІЯЛЬНИЙ. 
Винники 5\ІІ 1930. Підпис «о. Гірняк». 
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Доповідь уряду ґміни Винники до староства у Львові 
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Даний документ 1930 року підтверджує факт масового поховання 

військовослужбовців УГА на цвинтарі Винник. Поховання увічнене 

кам’яним пам’ятником у вигляді артилерійського снаряда із зображенням 

тризуба. По боках центрального пам’ятника розміщено два хрести із 

каменю менших розмірів із написом «1918-1919». У документі також 

сказано, що у могилі поховано 14 стрільців УГА. Серед них 8 відомих 

імен. Решта – невідомі. Відомо також, що тіла загиблих були знесені із 

території громади Винник і перепоховані у спільній могилі. Усі вони 

загинули у бою. Двоє загинули на початку січня 1919 р., четверо – у лютому 

1919 р., четверо – в квітні 1919 р. Документ написано парохом української 

греко-католицької парафії Винник о. Гірняком і поданий до воєводського 

управління. Можемо припустити, що українська громада доглядала похо-
вання і вела власний облік похованих стрільців УГА. 

Документ 3. ДАЛО. - Ф.1. - Опис 30. - Спр.4471. - Арк. 18-20. 
Формат А2. Формуляр заповнений фіолетовим чорнилом від руки. 
Переклад із польської мови. 

Сторінка 1. 
«Місцевість: Винники. Гміна: Винники. Повіт: Львів. Ера польська. 

Гмінний цвинтар у Винниках. 
СПИСОК солдатів і полонених загиблих або померлих після 1 лис-

топада 1918 року» 
Червоний прямокутний штамп. «Гмінний цвинтар. Національність. 

Польська – 1 масове поховання. Тіл – 14. Українська – 1 масове поховання. 

Тіл – 30. Разом 2 масових поховання. Тіл – 44. 
На цвинтарі стоять два масові пам’ятники: в N 1 лежать воїни польської 

армії – 14, в N 2  - української армії – 30». 
Штамп: «При складанні списків враховано. 25\8. 1930. Підпис». 

Сторінка 2. Таблиця. 2.  
Валець Н. (Walec N.), Українська армія, 2 сотня група «Схід»,  

загинув 1\1 1919. 
Жилавюк Стефан (Zylawiuk Stefan), Українська армія, загинув  

3\1 1919. 
Боднар Петро (Bodnar Piotr), ряд. (рядовий), Українська армія, 10 ку-

рінь 4 Золоч. Бригада, загинув 17\4 1919. 
Сікора Максим (Sikora Maksym), ряд., Українська армія, 10 курінь  

4 Золоч. Бригада, загинув 17\4 1919. 
Бордун Роман (Bordun Roman), ряд., Українська армія, 10 курінь  

4 Золоч. Бригада, загинув 18\4 1919. 
Зеліско Михайло (Zelisko Michal), Українська армія, 2 бойова сотня, 

20 полк укр. стріл., загинув 14\2 1919. 
Маланчук Максим (Malanczuk Maksym), ряд., Українська армія,  

3 Станіславівський курінь 8 сотня, загинув 1\4 1919. 
Остапчук Теодор (Ostapczuk Teodor), Українська армія, загинув  

12\4 1919. 
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Невідомих – 21, Українська армія. 
Сторінка 3. Таблиця. 
Графа «Точніше розміщення поховання – Парафіяльний цвинтар у 

Винниках». Графа «Зауваження» - «Спільне поховання». 
Сторінка 4. Таблиця.2.  

Семчук Лук’ян (Semczuk Lukasz), Українська армія». 
Документ 3 складений воєводським управлінням, ймовірно у середині 

20-х років. Його дані враховувались при складанні списків у 1930 році, про 

що свідчить відповідний штамп. Його зміст підтверджує факт існування на 

місцевому (гмінному чи парафіяльному) цвинтарі спільного поховання 

стрільців УГА (Української армії). Із Документом 2 він різниться такими 

даними.  
Загальна кількість похованих – 30 стрільців (у Документі 2 –  

14 стрільців). 
Відомих імен – 9 (у Документі 2 – 8 стрільців). 

Різниця у окремих іменних даних. Так у Документі 3 - Валець Н. (Walec N.), 
у Документі 2 - Роман Вавець; Сікора Максим у Документі 3 і Микита 

Сікора у Документі 2; відповідно Зеліско Михайло і Михайло Залізко, 

Маланчук Максим і Маріян Маланчук. 
Разом із тим, Документ 3 надає нам додаткову інформацію про те, до 

яких військових підрозділів УГА належали загиблі стрільці. А саме – група 

«Схід», 4-та Золочівська бригада, 20-й Стрілецький полк, 3-й Стані-
славівський курінь. 

Підсумовуючи, можемо констатувати, що розміщений на старому 

цвинтарі пам’ятник стрільцям УГА є масовим похованням (14 або ж 

15 чи 16, чи 30) українських воїнів. Кількість похованих потребує ще 

додаткового вивчення». 
Українське товариство допомоги інвалідам у 1922 р. придбало будинок 

у Винниках (тодішня вул. Собєського) для хворих на туберкульоз, 

бездомних інвалідів – учасників визвольної війни. Спочатку там проживало 

7 інвалідів. Серед них поручник Шафран (похований біля стрілецької 

могили, з правої сторони), чотар Балич (похований біля стрілецької 

могили, з правої сторони).  
З правої сторони біля цієї могили похований винниківчанин, булавний 

УСС з 1914 р. Василь Олексів (1897 р. н.).  1916 р. він захворів в армії і був 

комісований. Брав участь у роззброєнні австрійського гарнізону у Винниках 

1 листопада 1918 р., відзначився в боях за Львів. У складі УГА перейшов р. 

Збруч, був поранений у ногу (від вибуху гранати).  
Біля стрілецької могили (перед могилою справа) похований січовий 

стрілець, в’язень сталінських концтаборів, Почесний громадянин Винник, 

винниківчанин Степан Титович Копач (1902—1991 рр.).  
Зліва від пам’ятника похований січовий стрілець, винниківчанин 

Тимофій Макар (1894—1967 рр.). 
Недалеко від стрілецької могили знаходиться могила о. Д. Бобовника. 
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Біля могили січових стрільців 

похований Іван Липа (літературні псев-
доніми: Петро Шелест, Іван Степовик;  
24 лютого 1865, м. Керч — 13 листопада 

1923, м. Винники) — громадський і полі-
тичний діяч (міністр управління культів 

— 26 грудня 1918 р. — 13 лютого 1919 р.; 

міністр віровизнання — 13 лютого 1919 р. 

— 9 квітня 1919 р.), письменник, за фахом 

лікар. З 1 березня 1922 р. жив і провадив 

лікарську практику у Винниках. Тут він 

написав повісті «Кара» та «Утома». 
Газета «Діло» №106 від 18.05.1937 

р. писала: «ПОСВЯЧЕННЯ ПАМ’ЯТ-
НИКА НА МОГИЛІ ІВАНА ЛИПИ У 

ВИННИКАХ. В неділю 16. ц. м. відбу-
лося посвячення памятника на могилі 

визначного письменника та громадського 

діяча Івана Липи на цвинтарі у Винниках. 

Після Служби Божої в місцевій церкві 

уформувався похід на цвинтар, що його 

вів о. декан Гірняк в асисті о. Осташев-
ського з Підберезець, о. Уляновича з 

Лисинич та о. д-ра Богонюка. В поході 

взяла участь поважна кількість місцевого 

громадянства і гостей зі Львова. Співав 

місцевий хор, грала теж місцева оркестра. 

На цвинтарі після посвячення памятника 

виголосили промови, о. декан Гірняк, 

Андрій Петренко (від „Товариства допо-
моги емігрантам з В. України") і д-р  
К. Коберський (від Товариства письмен-
ників і журналістів ім. І. Франка.). Відтак 

під звуки пісні «Ой Морозе, Морозенку» 

делегації покрили памятник вінками від 

місцевих установ і „Т-ва опіки над 

емігрантами з В. України" (чудовий вінок 

з туліпанів). Памятник на могилі І. Липи 

роботи артиста-різьбаря А. Коверка до-
строюється до памятника на сусідній 

могилі Січових Стрільців. Памятник цей 

уфундував син незабутньо-го Івана Липи, 

відомий письменник Юрій Липа, (що є 

тепер лікарем у Варшаві). Свято це доказ 
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пієтизму сина до батька і культури українського винницького громадянства, 

яке взяло в ньому участь у дуже великому числі, складаючи й від себе 

поклін Тіням заслуженого письменника і громадського діяча». 
Могила польських воїнів (1920-ті рр.). 
Могила знаходиться вище від могили воїнів УГА (з правої сторони). 

Похоронені 14 польських вояків, які загинули в околицях Винник під час 

польсько-української війни 1918—1919 рр. та польсько-більшовицької 

війни 1919—1920 рр. 
Могили радянських воїнів-

танкістів (1941 р., 1944 р.). 
Могила 1944 р. При вході на 

цвинтар, з правої сторони, зна-
ходиться пам’ятник воїнам-танкіс-
там. На монументі напис: «Загиб-
лим воїнам-танкістам, які полягли в 

бою з німецькими загарбниками за 

визволення м. Винники 24 червня 

1944 р.». Мабуть воїни загинули не 

24 червня, а 24 липня, адже тільки  
20 липня радянські війська зайняли 

Перемишляни. Винники були «виз-
волені» лише 27 липня (Львівсько-
Сандомирська операція розпочалася  
18 липня 1944 р.; мета – силами 1-го 

Українського фронту і лівого крила 

1-го Білоруського фронту розгроми-
ти групу армій “Північна Україна”, 

звільнити від німців Західну 

Україну). 
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Дата «24 червня» може і не бути помилкою, адже радянські джерела 

повністю замовчали першу спробу наступу в бік Львова у кінці червня 1944 р. 
Могила 1941 р. За капличкою, теж з правої сторони (між могилою 

воїнів УГА та капличкою), знаходиться ще один пам’ятник воїнам-
танкістам. В червні 1941 р. боїв запеклих в районі Винник не було. Як 

загинули радянські воїни, що тут поховані, достеменно не відомо. 
Історичним сакральним об’єктом є капличка, де поховані визначні 

постаті національно-духовного відродження  — о. Стефан Хоминський 
(1815–1890 рр.) з родиною та о. Григорій Гірняк (1865–1945 рр.). Поряд з 

капличкою похована дочка о. Гірняка – Ірина, яка померла у 1980 р. 

(працювала вчителем молодших класів). 
Не доходячи до братської могили воїнів УГА, зліва від головної алеї, 

похована під православним хрестом «Мария Івановна Колянковская 

ур(ожденная) Стрельбицкая; 20. 3. 1831 +31. 3. 1914». Мабуть, це мати Ольги 

Колянковської-Гірняк (дружини  
о. Григорія Гірняка), яка теж похо-
вана на Винниківському цвинтарі 

(померла 13 квітня 1929 р.). 
 

 
На цвинтарі також зна-

ходяться могили:  
*Гуглевича Аркадія (1876— 
1961 рр.) — священика УГКЦ, 

громадського діяча та його сина 

Данила (1910—1983 рр.) — свя-
щеника УГКЦ, в’язня більшо-
вицьких таборів; 
*Полєка Миколи (1880—1960 рр.) 

— професора-філолога, вчителя і 

його дружини Фердинанди Кали-
нович-Полєк, яка походила з авст-
рійської аристократичної родини 

(померла 1947 р.); 
*Лиско Володимира (1882— 
1964 рр.) — священика УГКЦ, 

релігійного і громадського діяча; 
*Прокоповича-Орленко Романа 

Івановича (1883—1962 рр.) — 
українського оперного співака 
(бас-баритон) зі світовим іменем, 

педагога, музиканта-патріота; 
*Шпаківського Євстахія (1884—

1974 рр.) — багатолітнього дяка та керівника хору Святовоскресенської 

церкви у Винниках, члена «Просвіти», керівника просвітянського хору; 
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*Федюка Миколи (1885—1962 рр.) — живописця, графіка, мистецтво-
знавця, педагога та його дружини Меланії (1898—1979 рр.); 
*Нагляка Якова (1889—1959 рр.) — доктора, січового стрільця та його 

дружини Константи (з Зелеських) (1891—1977 рр.); 
*Сидурко Василя (1891—1959 рр.) — скульптора першого на Україні 

пам’ятника воїнам УГА у Винниках та його дружини Карії (1891—1958 рр.); 
*Любич Парахоняк Олександри (1892—1977 рр.) — оперної та камерної 

співачки;  
*Богонюка Василя (1894—1965 рр.) — священика УГКЦ, доктора і його 

дружини Олени (1899—1976 рр.); 
*Керницького Михайла Васильовича (1896—1979 рр.) — краєзнавця, 

вчителя; 
*Зубрицького Гната Антоновича (1897—1989 рр.) — учасника національно-
визвольних змагань 1918—1921 рр. 
*Підлісецького Володимира (1898—1972 рр.) — січового стрільця, 

політичного і громадського діяча (могила знаходиться зліва, через дорогу 

від могили воїнів УГА); 
*Йони Ярослава Григоровича (1900—1970 рр.) — стрільця УГА (з 1 січня 

1919 р.), козака 3-ї Залізної дивізії Армії УНР та  його рідних братів: 

Володимира (1890—1969 рр.) — стрільця УГА та Євгена (1900—1988 рр.) 
(могила знаходиться зліва від центральної дороги, 100 м не доходячи до 

могили воїнів УГА); 
*Барана Петра (1904—1986 рр.) — українського священика, багатолітнього 

пароха у Винниках (1959—1986 рр.), Почесного громадянина Винник  
(2014 р., посмертно) і його дружини Меланії (1907—1983 рр.); 
*Кияка Григорія Степановича (1910—1987 рр.) — видатного вченого і 

педагога в галузі аграрної науки, доктора сільськогосподарських наук, 

професора, члена-кореспондента Академії наук УРСР, заслуженого діяча 

науки УРСР, завідувача кафедри рослинництва і луківництва (могила 

знаходиться зліва, через дорогу від могили воїнів УГА); 
*Мороза Володимира (1913—1996 рр.) — священика УГКЦ, в’язня 

сталінських концтаборів, Почесного громадянина Винник (1998 р., по-
смертно); 
*Гниди Володимира Михайловича (1919—2016 рр.) — воїна дивізії 

«Галичина», в’язня сталінських концтаборів, багатолітнього паламаря у 

Святовоскресенському храмі Винник, Почесного громадянина Винник 

(2014 р.); 
*Чеславського Михайла Степановича (1921—2003 рр.) — видатного 

педагога, багатолітнього директора СШ №29 і його дружини Лідії (1922—

2008 рр.); 
*Калитовського Івана Теодоровича (1922—1986 рр.) — відомого хірурга; 
*Слоти Зеновія Григоровича (1922—2011 рр.) — громадського діяча, 

педагога, Почесного громадянина Винник; 
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*Кипріяна Богдана (1922—1943 рр.) — члена ОУН, редактора самописного 

ілюстрованого журналу для дітей «Дитячий шлях», що виходив у Винниках 

у 1934—1935 рр. (рідний брат Мирона Кипріяна); 
*Йосифіва Петра Миколайовича (1923—2012 рр.) — громадського діяча, 

члена ОУН і його дружини Софії Іванівни (1927—2002 рр.)  — Почесних 

громадян Винник; 
*Маркевича Богдана Дмитровича (1925—2002 рр.) — українського 

футбольного тренера, Почесного громадянина Винник;  
*Горячого Миколая (1927—2014 рр.) — митрофорного протоієрея УПЦ 

Київського патріархату; 
*Божик Євгенії Дмитрівни (1936—2012 рр.) — прозаїка;  
*Білоуса Богдана Дмитровича (1949—1994 рр.) — майстра спорту з вільної 

боротьби та самбо, багаторазового переможця і призера першостей України 

та СРСР; 
*Саноцької Олесі (1970—2016 рр.) — художника, директора Львівської 

міської громадської організації «Спільнота взаємодопомоги «Оселя»; 
*Осташевської (Лиско) Теофілії — дружини отця Йосифа Осташевського 

(1890—1948 рр.) — видатного діяча УГКЦ, декана Винниківського з 1927 р. 

по 1945 р., пароха с. Підберізці з 1927 р. Могила має незвичний напис:  
«В пам’ять родини Осташевських». Поховано там лише Теофілію 

Осташевську, а о. Йосифу Осташевському (помер у Харківській тюрмі), 

Володимиру і Мирославу Осташевським (синам, які загинули у 1944 р. по 

дорозі фронт) не судилося мати власних могил. 
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МІЙ РОДОВІД 

Мій родовід по батьківській лінії походить з села Монастирець 

Городоцького району Львівської області. Перша документальна згадка 

про с. Монастирець датована 1438 р. За даними Всеукраїнського перепису 

населення 2001 р., в селі мешкало 273 особи. У селі знаходиться дерев’яна 

церква Обрізання Господнього (1912 р.). 
Парафіяльна церква згадується в 1507 р. Згідно документів XVIII- 

XIX ст. в селі було дві церкви — горішня і долішня. Теперішня церква, як 

свідчить різьблена дата на одвірку західних дверей, споруджена в 1912 р. 

Керував будівництвом від громади Андрій Кузбит. Церква була зачинена з 

1963 по 1989 рр. Мешканці не допустили використовувати її як приміщення 

архіву. Тепер церква в користуванні православної громади. 
Знаходиться на ділянці з пологим ухилом, біля забудови, на південній 

околиці села, при дорозі до с. Тершаків. Тризрубна, одноверха. Складається 

з видовженого гранчастої форми вівтаря, до якого з півночі прибудована 

ризниця, ширшої нави і вужчого бабинця при західній стіні якого 

добудований рівноширокий присінок. У північній стіні нави є додатковий 

вхід. Церкву оточує піддашшя на приставних кронштейнах.  
По останньому ремонті всі стіни будівлі оббили пластиком, покриття 

дахів замінили новою цинкованою бляхою. Наву завершує низький світло-
вий восьмерик, вкритий великою шоломовою банею, яку вінчає ліхтар з 

маківкою. В інтер'єрі іконостас чотириярусний, різьблений і золочений, за-
куплений зі старої церкви с. Волоща, Дрогобицького р-ну. На північ від 

церкви розташована дерев’яна двоярусна дзвіниця під наметовим піра-
мідальним дахом. 

Довший час окремих сільських дітей навчав грамоти місцевий дяк в 

селянських житлових будинках сімей Бокала, Байцара та ін.  
Історія школи розпочинається з 1933 р., коли в с. Монастирець гро-

мада за власні кошти побудувала досить простору, як на той час, початкову 

школу з двома класними приміщеннями та двокімнатною квартирою для 

вчителя. У 1949 р. була відкрита школа семирічка у переобладнаному 

маєтку (двоповерховій будівлі, збудованій у 1920 р.) поміщика Троя-
новського, який у свою чергу успадкував все майно від попереднього 

власника поміщика Брікмана. 1952 р. відбувся перший випуск учнів 

семирічної школи (36 випускників). До школи ходили діти з трьох сіл: 

Монастирець, Поляна і Мости. 1967 р. був збудований житловий «фінсь-
кий» будинок для сім’ї директора школи, який зараз слугує шкільною 

їдальнею. 1971 р. – збудовано 4-х квартирний двоповерховий будинок для 

вчителів. В 1960-их – школа восьмирічна. 1974 р. збудовані навчальна 

майстерня і котельня на твердому паливі для центрального опалення, а вже 

через рік котельня була газифікована. 1997 р. великий буревій, який 

наробив великої шкоди в селі, підірвав дах і на школі. 2008 р. – інша стихія. 

Найбільший за історію села, паводок завдав великої шкоди жителям села. 
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Держава, благодійники з різних куточків області, України і з-за кордону 

надавали допомогу потерпілим.  
Мій дід – Байцар Петро Іванович (1909 р. с. Монастирець –  

27 квітня 1945 р. Польща). На початку 1930-их рр. – солдат Війська 

польського. Дід працював продавцем у магазині («склепі» як тоді 

говорили). В 1944 р. був мобілізований до лав Червоної армії. 
Загинув під час 

форсування р. Одер.  
Місце поховання не-
відоме. 
Моя баба – Байцар 

Параскевія Степа-
нівна (1908 р. с. Мо-
настирець – 29 бе-
резня 1977 р. с. Мо-
настирець). Походи-
ла з родини Кузбит. 

Батько помер в мо-
лодому віці. Мама, 

Ганна, вийшла дру-
гий раз заміж за 

Сподара. По мамі у 

Параскевії були два 

брати (Гринько та 

Іван) і сестра Юлія 

(під час німецької 

окупації була виве-
зена до Німеччини 

на примусові робо-
ти). Довгий час баба 

працювала в колгос-
пі, а пізніше приби-
ральницею у школі. 

Батьки, брати й 

сестра поховані в  
с. Монастирець. 

Дід і баба виховали двох синів – Ярослава (1933 р. н.) та Любомира 

(мого батька). 
Мій прадід – Байцар Іван (1880 р. с. Монастирець – 1924 р. с. Мо-

настирець). Моя прабаба – Байцар Анна (1886 р. с. Монастирець – 1938 р.  
с. Монастирець). 

Діти: 
* Петро (1909 р. н.); 
* Юлія (1911 р. н.); 
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* Іван (1916 р. н.); 
* Софія. 
Мої прапрадідо і прапрабаба – Байцар Войтко (походив з с. Тули-

голове, тепер – Городоцький район) і Ксенія проживали та поховані у 

Монастирці. 
Батько, Байцар Любомир Петрович, народився 5 травня 1942 р. в  

с. Монастирець. З 

1948 р. по 1955 р. 

навчався у Монас-
тирецькій семиріч-
ній школі. 1958-
1960 рр. – навчання 

у профтехшколі  
м. Львова. Трудову 

діяльність розпочав 

1960 р. на Дрого-
бицькому побут-
комбінаті взуттьо-
виком 4 розряду. 

1961 р. перейшов 

працювати на взут-
тєву фабрику м. Бо-
рислава. У грудні 

1961 р. був призва-
ний до лав Радян-
ської армії. Службу 

проходив (до груд-
ня 1964 р.) у буд-
військах у Волго-
градській області 

РФ. Після демобілі-
зації, у 1965 р., 

пішов працювати 

слюсарем на 125-ий 

завод по вул.. Горо-
доцькій у Львові.  
25 жовтня 1965 р. 

одружився. 1966 р. 

поступив на заочне відділення технікуму газового господарства. Протягом 

1968-1969 рр. працював слюсарем у Винниках у цвяховому цеху (народна 

назва «гвозділка»). 1968-1982 рр. – інженер на заводі «Мікроприлад».  
З 1982 р. аж до виходу на пенсію (1997 р.) працював майстром тютюнового 

цеху на Львівській тютюновій фабриці. 
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Мій родовід по материнській лінії походить з села Улазів. Улазів 

(Ułazów) – українське село колишнього Любачівського повіту (тепер 

Польща).  
Географія. Належить до гміни Старий Диків (Stary Dzików) Люба-

чівського повіту Підкарпатського воєводства. Село знаходиться за 7 км на 

північний схід від Старого Диківа, за 16 км на північний захід від 
Любачева, і за 77 км  на схід від воєводського міста Ряшова (Жешува).  

Розташоване на Терногородському плато на р. Вирова (Wirową) лівій 

притоці р. Танев (басейн Вісли). На річці завжди освячували воду на 

Йордань. На освячення виходило все село, прорубували ополонку у вигляді 

хреста, і священик проводив обряд. Молоді хлопці на конях змагалися хто 

швидше до дому доставить свячену воду. 
Населення. За даними Володимира Кубійовича в 1939 р. у селі про-

живало 2 660 мешканців, в тому числі 2 070 українців, 20 поляків, 390 ла-
тинників і 180 євреїв. Село налічувало 350 господарств. Населення – 586 
осіб (2006 р.). 

Історія. Поселення, вперше згадується в 1469 р., як власність Рамшів. 
На початку XX ст. діяли читальня «Просвіти» під головуванням Василя 

Янишевського, кооператива «Сила», товариство «Сокіл», дві школи – 
однокласна польська і чотирикласна українська. У середині вересня 1939 р. 

німці окупували село, однак вже 26 вересня 1939 р. мусили відступити, 

оскільки за пактом Ріббентропа-Молотова ця територія належала до 

радянської зони впливу.  
На захід від села, під лісом, є невелике поселення Діброва. Поблизу 

нього, в 1983 р. на місці загибелі генерала бригади Юзефа Кустреня (Józefa 
Kustronia) – командира 21-ї гірської піхотної дивізії, встановлено мемо-
ріальний камінь і хрест. Під керівництвом генерала, 16 вересня 1939 р., 

дивізія, намагаючись прорватися, була втягнута у запеклий бій з панівними 
силами німецької 45-ої піхотної дивізії під Олешичами. Після програної 

битви під м. Олешичі, генерал з групою офіцерів і солдатів, яка налічувала 

менш як 200 чоловік, проривалися до Старого Дикова до Армії Краків, що 

воювала  під Томашовим. На лісовій поляні потрапили в німецьку засідку і 

полягли в перехресному кулеметному вогні. У нерівному бою (близько  
14 год.) частина солдат була вбита, загинув генерал, інших було взято в 

полон. Тіло генерала забрали німці й згідно з обіцянкою, даною його 

офіцерам, поховали на наступний день, з військовими почестями на 

прицерковному цвинтарі в Улазові. У 1946 р.  останки генерала було 

ексгумовано і перепоховано на кладовищі в Любачеві, а звідти в 1953 р. 

перевезено на військове кладовище в Балигород. В кінці цього ж року, 

родина забрала його останки в рідне місто Новий Санч. 
В червні 1941 р., з початком радянсько-німецької війни, село знову 

було окуповане німцями.  
В роки Другої світової війни улазівчани долучилися до боротьби за 

незалежність України. Тут було організовано вишкіл членів Похідної групи. 



 
168 

 

1943 р. 19 хлопців зголосилися до дивізії «Галичина», пізніше більше як  
20 хлопців пішли в УПА, дівчата працювали в підпільній сітці ОУН і УЧХ 

(Український червоний хрест).  
У серпні 1944 р. поблизу села, при т. зв. Польській дорозі, в урочищі 

«Горай» відділи НКВС і польської міліції розстріляли взятих у полон вояків 

чоти УПА, сформованої із мешканців навколишніх українських сіл (Старого 

і Нового Дикова, Дахнова, Німстова, Улазова, Козіївки та Лазів) для захисту 

місцевого населення від нападів польських банд з Армії крайової. Загинули 

45 повстанців (4 врятувалися) і 4 цивільних, яких поховали у спільній могилі. 

Влітку 1995 р. на місці поховання встановлені залізний хрест і гранітна 

пропам’ятна таблиця із написом «Скажіть Україні, що ми виконали свій 

обов’язок і задля життя її загинули» та прізвищами 49-ти загиблих, серед 

яких 13 з Улазова. Могила впорядкована стараннями Катерини Піпки. 

Українськими греко-католицькими священиками від-правлена панахида.  
В липні 1944 р. радянські війська оволоділи цією територією. У 

жовтні 1944 р. західні райони Львівської області віддані Польщі, а 

українське населення вивезено до СРСР та на понімецькі землі. Перед 

депортацією, в церкві відбулася служба Божа, яку відправив о. Йосиф 

Нащочич. Люди плакали й цілували поріг церкви, розуміючи, що 

покидають рідні домівки назавжди. Депортація відбулася в травні-червні 

1946 р. Людей в товарному потязі привезли на залізничну станцію Бучали 

(Городоцький район). Тепер багато вихідців з Улазова та їх нащадків 

проживає в с. Переможне Городоцького району.  
Сакральні об’єкти. В 1930-их рр. в Улазові парохія начислювала понад 

2 100 вірних. Село належало до Чесанівського деканату Перемиської єпархії. 
Є дерев'яна церква св. Димитрія, частково спалена в 1986 р., віднов-

лена – під костел, тепер запущена; дерев'яна дзвіниця; дерев'яний хрест з 

каменем без таблички; новий костел. 
Парафіяльна церква св. Димитрія (1835 р. або 1848 р.) з дерев’яною 

дзвіницею (1875 р.). Після 1947 р. використовувалася римо-католиками, 

зараз закрита. Всередині зберігся еклектичний іконостас із ХІХ ст. та ікони. 

1986 р. вогонь знищив половину старої дерев’яної церкви. 
Перед ІІ Світовою війною тут почалося будівництво (поруч старої 

церкви) великої мурованої церкви, бо старенька мала дерев’яна церква не 

задовольняла вимог великої парохії. Проект церкви розроблено ще в 1910 р. 

(архітектор Філемон Левицький (1873-1922). До кінця війни поставлено 
лише дві стіни. Після депортації українців, поляки розібрали церкву і з 

цегли збудували стодолу для колгоспу. До 1905 р. священиком у селі був 

Михайло Венгренович, з середини 1930-их рр. і до 1946 р. – Нащочич 

Йосиф Іванович (1906 р. н.). Отець Йосиф навчався та закінчив духовну 

семінарію в м. Перемишль. Після навчання служив священиком у с.Улазів. 

З 1946 р., після переселення, був священнослужителем в Переможнянській 

церкві (Городоцький р-он) до 1966 р. Помер у 1972р.  
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Недобудована церква в Улазові. Архітектор Філемон Левицький 

(1873-1922) 
 

В селі три цвинтарі з невеликою кількістю пам’ятників. До депортації 

українців в селі було два українські цвинтарі – старий та новий. Поляки 

знищили їх після війни, а через старий цвинтар «побожні поляки-католики» 

проклали дорогу. На старому цвинтарі збереглося лише два поховання. 

Одне з них датується 1874 р. На новому цвинтарі збереглися залишки  
10 поховань. Під час відвідин Улазова (7 листопада 2016 р.) нам вдалося 

знайти один кам’яний надгробок  з датами і прізвищем (Сабаль Іван, 1887—

1934) мабуть, родич мого діда Соболя (Сабаля) Олега. 
Видатні люди. З Улазова походить відомий журналіст з діаспори 

Віктор Сабаль (родич Олега Сабаля, мого діда). Він народився 12 березня 

1919 р. Середню освіту здобув в українській гімназії в Перемишлі, де 

вступив у члени Організації Українських Націоналістів. Під час німецької 

окупації України В. Сабаль працював на Волині, де став членом 

Української революційно-демократичної партії під проводом Івана 

Мітринґи. Після закінчення війни поселився в США, а згодом переїхав у 

ФРН, де здобув економічну освіту і працював у німецькій промисловості. В 

цей час він співпрацював з Українською революційно-демократичною 

партією під проводом Івана Майстренка і друкувався в її пресовому органі 

«Вперед» під псевдонімом Віктор Чорний. Як економіст і добрий знавець 

процесів, що проходять в СРСР, зокрема в Україні, а також міжнародної 

проблематики, він був цінним надбанням журналу «Сучасність». В. Сабаль 
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рівночасно співпрацював з тижневиком «Українські вісті» та місячником 

«Нові дні». Помер 16 вересня 1990 р. в Мюнхені. 
Мій дід – Соболь (Сабаль) Олег Миколайович (2 березня  

1915 р. с. Улазів Любачівського пові-
ту – 14 січня 1994 р. м. Винники). 
1938—1939 рр. – солдат Війська 

польського (м. Ярослав). У вересні 

1939 р. під час війни був кулеметни-
ком, попав у німецький полон. Про-
йшов німецький концтабір. До кінця 

війни працював у Німеччині на при-
мусових роботах в аграрному секторі. 

Одружився з Кулешка Ганною (1923 

р. н., уродженка с. Річиця Рава-
Руського повіту) у 1945 р. в Річиці, 

після повернення з Німеччини. Вес-
ною 1945 р. перебралися до Улазова, а 

весною 1946 р. до с. Річиці, де про-
живала родина моєї бабусі (Кулешки). 

7 березня 1946 р. народилася 

моя мама – Марія. До школи ходи-
ла у Чишках, а пізніше у Винниках. 

25 жовтня 1965 р. вийшла заміж за 

мого батька – Байцара Любомира. 

1971 р. мої батьки побудувала влас-
ний будинок по вул. Ульянова, 16 

(Соборності). Близько 20 років (до 

1988 р.) мама працювала у Львівсь-
кому університеті на географічному 

ф-ті в ґрунтовій експедиції НДЛ-50 
(діловодом). Померла 27 березня 

1996 р. Похована на старому Винни-
ківському цвинтарі. 

У травні 1946 р. все сімейство 

Кулешків, разом з ними Олег з 

Ганною і дочкою Марією були 

депортовані. Вся велика родина 

прибула потягом в Радянську 

Україну, всіх переселенців висадили 

на станції «Сихів». З Сихова через 

Великий ліс родина добралася до с. Чишки. Чишки – польське село (колись 
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було українським), поляків з нього було переселено до Польщі, а їхні 

будинки займали українці (Кулешкам «попалася» старенька польська хата, 

кращі будинки вже були заселені переселенцями). 
Після депортації, в умовах сталінських репресій, мій дід Олег змінив 

прізвище Сабаль на Соболь (заміна букви «а» на букву «о»). Це було 

зроблено вимушено, щоб НКВС не зміг встановити родинні стосунки між 

братами Олегом і Юрієм, адже Юрій воював в лавах УПА. 
У Чишках в Олега і Ганни народився син Микола (1948 р. н.; 1971 р. 

одружився з Саєвич Даною Михайлівною; помер 6. 04. 2013 р., похований 

на старому Винниківському цвинтарі). 
 

 

2016 р. (7 листопада). Улазів. Церква св. Великомученика 

Димитрія (1848 р.) та дзвіниця (1875 р.)  
 
1950 р. народилася  дочка Євгенія. 1970 р. вийшла заміж за Голода 

Володимира Михайловича з Дмитрович (помер 4. 03. 2008 р., похований на 

старому Винниківському цвинтарі). 
1960 р. сім’я Олега Соболя перебралася до Винник. Проживали (і 

тепер проживають) по вул. Кривоноса, 1а. 1969 р. Олег з дружиною Ганною 

побували в Польщі, на Ольштинщині, де проживали матір і сестра Олега 

(були депортовані поляками під час операції «Вісла»). 
Мій прадід – Сабаль Микола (помер 1939 р. в Улазові, похований на 

місцевому цвинтарі, могила не збереглася). Був війтом с. Улазів. 
Моя прабаба – Сабаль Марія (померла на поч. 1970-их рр. в с. Свєнт-

ка Ліпка Ольштинського воєводства, Польща). Проживала там (після депор-
тації 1946 р.) з найстаршою дочкою Феодосією (Феською) та її сім’єю.  

У діда Олега були брати і сестри: 
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*Феодосія – найстарша в сім’ї (померла на Ольштинщині, Польща). 
*Василь (1917 р. н.; проживав і помер в Австралії в 1990-их рр.). Був 

одружений на уродженці Холмщини. 
*Микола – проживав і помер в с. Дахнів Любачівського повіту (Польща) на 

початку 1960-их рр.  
*Марія – проживала і померла в Польщі. 
*Юрій (1921 р. н., або 1923 р. н.) – воїн УПА, ройовий куреня 

«Месники», загинув у 1947 р. від рук поляків на Ольштинщині. 

Обставини смерті дуже трагічні. Бувши воїном УПА, він приїхав на 

Ольштинщину до своєї матері попрощатися, його курінь мав переходити на 

радянську Україну. Мати була депортована і проживала там зі старшою 

дочкою Феодосією. Сусід поляк побачив, що Юрій приїхав до своїх рідних. 

Смерть українця не забарилася. Його прив’язали мотузкою за руки до коня і 

волокли декілька кілометрів. 
 

 

Улазів. Рештки мурів «нової» церкви 

«Месники» — назва куреня (відділу) оперативної групи УПА-Захід 

Української Повстанської Армії, який у 1944–1947 рр. діяв на території 

Галичини, в основному на Закерзонні, зокрема у складі 27-го (Люба-
чівського) Тактичного відтинку «Бастіон» (Перемишильщина), що належав 

до Військової округи-6 «Сян», групи УПА-Захід. Командир ТВ-27 — майор 

«Залізняк» (Шпонтак Іван), який одночасно командував куренем 

«Месники». 
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Головною метою діяльності була оборона українського населення 

Закерзоння від виселення з рідної землі, а також від нападів польських 

цивільних банд, військових формувань Вермахту, Війська Польського та 

НКВС. Крім виконання інших бойових завдань, на підрозділи куреня також 

було покладено завдання охорони Крайового Проводу ОУН Закерзоння.  
З утворенням 27-го тактичного відтинку «Бастіон» курінь «Месники» 

став його основною бойовою одиницею. За даними польського дослідника 

Вєслава Шота, до складу ТВ-27 «Бастіон» також входили окрема сотня 

«Бриля», яка прибула на Закерзоння в 1946 р. з України й нараховувала 

більш ніж 80 повстанців, та сотня «Сагайдачного», котра налічувала більш 

ніж 60 повстанців, а загалом сили відділів УПА становили понад 560 вояків, 

з яких 420 — власне особовий склад куреня «Месники». 
Першим і єдиним командиром сотні, а пізніше куреня «Месники», до 

останнього дня діяльності підрозділу був Іван Шпонтак (псевда «Залізняк», 

«Дубровик», «Остап», «Леміш»). Він же одночасно командував згодом 

утвореним 27-м (Любачівським) Тактичним відтинком «Бастіон» 

(Перемишильщина). 
В оперативних звітах ТВ-27 «Бастіон», починаючи з 1946 р., фігурує 

як «Відділ 98».  
Сотня «Месники-2» створена 15 листопада 1944 р. після поділу 

особового складу сотні «Залізняка» на дві частини та поповнення 

новобранцями, зокрема з групи самооборони околиць сіл Башня Долішня та  

Нове Село (командир — «Крук») і групи самооборони околиць сіл Нова 

Гребля та Суха Воля (командир — «Підкова»). Командиром призначений 

«Метелик» (інше псевдо — «Петренко»), з 26 грудня 1944 р. — «Біс»,  
З березня 1945 р. — Ухань Михайло (псевдо «Бойко» та «Умань»), з жовтня 

1945 року по вересень 1947 року — Шиманський Іван (псевдо «Шум»). 
Моя баба – Соболь (Кулешка) Ганна Іванівна (7 січня 1923 р.  

с. Річиця Рава-Руського повіту – 29 липня 1985 р. м. Винники). 
Мій прадід – Іван Кулешка (помер 1962 р. у с. Чишки). 
Моя прабаба – Теодозія Кулешка (померла 1973 р. у с. Чишки). 
Троє дітей Івана і Теодосії померли у малолітньому віці. 
Брати та сестри моєї баби: 

*Петро (1923 р. н.) – проживав, помер і похований в с. Чишки. 
*Михайло (1929 р. н.) – проживав, помер і похований у Винниках. 
*Агафія – проживала з сім’єю сестри Марії, померла і похована у с. Чишки. 
*Марія (1932 р. н) – проживала з сином Володимиром (1964 р. н.) та його 

сім’єю у Чишках. Померла у 2016 р. 
*Павло (3 грудня 1926 р. — 1 жовтня 1947 р.); псевда: «Горобець», 

«Діброва» — стрілець сотні «Месники-2» (сотня «Шума»). У лавах УПА 

з осені 1945 р. Схоплений солдатами Війська Польського та засуджений 

до смертної кари 10 вересня 1947 р. Страчений 1 жовтня 1947 р. у 

Ряшеві (Польща).  
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Річиця (Rzeczyca) – українське село колишнього Рава-Руського пові-
ту. Тепер належить до гміни Ульгівок (пол. Gmina Ulhówek) Томашівського 

повіту Люблінського воєводства (Польща). Село знаходиться за 23 км на 

схід від Томашова. За даними Володимира Кубійовича в 1939 р. у селі про-
живало  2 540 осіб: 2 200 – українців, 60 – поляків, 90 – латинників, 190 – 
євреїв. 

Селом тече Коритницький потічок. Вода в ріці була чиста і прозора. 

Село  мальовниче, земля чорноземна родюча, територія рівнинна. Дровами 

тут ніхто не палив, а лише торфом. Влітку торф копали спеціальними 

машинами, сушили і розвозили   по домах, заготовляючи паливо на зиму. 
На півночі височіє «Глинна (Глиняна) гора». Одну з частин села 

називали Губинком, іншу – Кути, а ще одну – Майданом. Центр села 

називався Ринком. До двору належав фільварок Березина та лісничівка 

Дубина. За часів І Речі Посполитої село належало до королівських дібр і 

було садибою староства, яке охоплювало Річицю, Губинок, Журавці, 

Любичу Королівську, Гуту Любицьку, Гребенне і Кам’янку Волоську 

(Кам’янка Старе Село (тепер Старе Село). У 1760 р. тут був вибранецький 

лан, на якому господарювали солтиси Яндрух та Яцентій. Згідно привілею 

Августа ІІІ, даного 26 травня 1755 р., деякі селяни мали право варити пиво і 

горілку для власних потреб. Тут існував млин з двома жорнами та корчма.  
В 1765 р. власником села був Андрій Річицький. До ІІ світової війни село 

належало до Равського повіту. Діяли читальня «Просвіти» і Товариство 

«Сокіл». В селі часто організовувались концерти, вистави. Перед війною 

тут перебувала два тижні театральна трупа акторів зі Львова. Артисти 

ставили вистави, вхід на які коштував 1 злотий. Приміщення читальні в цей 

час, де відбувалися театральні дійства, було переповнено людьми. 
Тогочасна греко-католицька парафія налічувала бл. 1 800 осіб, тут 

діяло Старше Братство св. Миколая і Молодше Братство Покрови Пресвятої 

Богородиці. Уперше церква в Річиці згадується у документах під 1531 р. 

1687 р. була збудована нова дерев’яна церква свв. Бориса і Гліба (Романа і 

Давида). 1766 р. її замінила нова, теж дерев’яна будівля з дзвіницею над 

бабинцем. 1882 р. церкву ремонтував майстер Семен Козак. Окрему 

дзвіницю звели 1901 р. Церква і дзвіниця згоріли 1944 р. під час акції 

«Батальонув хлопскіх» на село. Парох о. Омелян Котис разом із донькою 

Іванкою в червні 1947 р. був ув’язнений в таборі «Явожно», де й перебував 

до 1948 р. Помер невдовзі після звільнення. 
У селі діяли дві початкові школи, три кооперативи, одна з яких 

називалася «Господарська торгівля»,  велика молочарня,  де люди здавали 

молоко, з якого тут виготовляли масло та інші молочні продукти. У селі 

знаходився і великий панський фільварок. Був тут вітряний млин, шинок, 

кузня. На старому цвинтарі (при дорозі Ульгівок — Томашів Любельський) 

збереглася давня цвинтарна каплиця, вимурована в ХІХ ст., квадратна в 

плані, увінчана банею з ліхтарем, під нею розташовані крипти. На території 

цвинтаря є кільканадцять кам’яних надгробків, виконаних бруснянськими 
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майстрами. Також зберігся будинок давнього двору, на жаль, в середині  
70-х рр. ХХ ст. був сильно перебудований. 

У селі є зупинка для рейсових автобусів та бусиків, курсує кілька 

рейсів до Ульгівка і Томашова Любельського. 
Після депортації 1944—1946 рр. та акції «Вісла» 1947 р. польська 

комуністична влада завершила етнічну чистку теренів Закерзоння від 

українців. Більшість мешканців Річиці було переселено в с. Зубра (тепер 

Пустомитівський район, Львівська обл.). 
З села Річиця походить Богдан-Теодор Савка (псевдо «Софрон»;  

29 травня 1903 р. — 1980 р. с. Зятківці, Вінничина) — головний лікар УПА 

«Захід». 
1946 р. йому вдалось на чужих документах перейти на легальне 

становище і влаштуватися санітаром в Монастирському районі на 

Тернопільщині. Проте за Богданом Савкою проводився активний пошук і з 

допомогою політичних провокаторів з т. зв. Народної гвардії ім. І. Франка 

його вистежили й арештували в середині грудня 1947 р. Був засуджений. 
Покарання відбував в Омську та інших таборах ГУЛАГу. Працював там 

лікарем. Після смерті Сталіна звільнений без реабілітації. У зв’язку з 

забороною на проживання в Західній Україні працював головним лікарем 

дільничної лікарні в с. Зятківці Гайсинського р-ну на Вінничині. 
 

 

 

Село Монастирець. 1958 р. Стрийко Ярослав, тато і баба Параскевія 

Село Монастирець. 1955 р. Тато з бабою Параскевією  
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Винники. 1969 р. Тато, вуйко Микола, цьоця Ґєня, мама, баба Ганна,  
я та дід Олег. 

 
Винники. 2016 р. Дружина Ірина (1971 р. н.), син Олег (1994 р. н.), дочка 

Наталя (1991 р. н.)  
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