


Науково редакційний відділ при управлінні 
купьтури Івано-Франківської обласної 

•• • • • •• 
державно~ адм1н1страц11 

Івано-Франківська обласна орrанізація 
Всеукраїнської спілки краєзнавців 

Воr.цав Купчинський 

ІСТОРІЯ 
тnWKIBUIB 

(в датах, подіях і фактах) 

Вида8ничо-по.л..іzрасрічне mo8apucm8o 

!fікн 

Ко.ІLомия 1994 



Ця книга є першою спробою дослідити 
історію с. Тишківців від периюї письмової 
згадки ( 1448 р.) до 1951 року. В ній на основі 
широко~ о використання докумеитальних 
джерел показане соціальио-культурне життя 
чьо~о мальовничого иокутсько~о села. 

Книга стане суттєвою допомогою 
жителям села, а особливо молоді, для 
глибшого пізнания історичио~о минулого села, 
краю. 
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ВІД АВТОРА 
l сmорія - науна про те, що було, вона - мовби ріна без 

берегів, витоки якої губляться в незапам'ятному минулому, а 
гирло знаходиться в невідомому май6утиьому. ЗаtJданнл 
дослідників цієї "ріки" полягає не у вирівнюванні, погли6.11внні чrt 
з.міні її русла, прискоренні або сповільненні течії ( такі спроби 
робилися не раз, і всі ініціатори насильництеа над історією 
засуджені нею), а в обов' язку відтворити з доttомогою 
встаиовлеиих фантів якомога повнішу картину мuщptouJ 
життя. Це t~отрібно не для тих, кого немає на світі, а дJІЛ нині 
сущих і грядущrtх. Вони ttoвtmнi вчитrtся жити зaд.Jtst добрп. 
Жертвенний і вічний приклад такого життя 11одав людству Ісус 
Христос. 

Ось і ми напередодні відзначвт,я 550~piчrut Тиш1tівців 
наважилися ввійти в течію історії села, щоб на основі попередніх 
1~ублінацій, власних архівних пошунів, свідчень бпгптьах людей 
відтворити мовою дат, tюдій і фактів trtJ можливості 
достовіриіше, об'єктивніше його мtтуt1шuну, Хронологічmtй 
довідm~н "Історія Тишнівt4ів у датах, t1одіях і фанmах" є од11ією 
з nepuiux, а можлuво й иершою в Україні спробою таного видатт, 
присвяченого одио.му селу. Зібрано б1111.1bkfJ f ООО да11их з історії, 
усіх галузей життя і побуту .щtШtїrtнців Ттиків14ів. Ч uтаці 
зиайдуть у ньому багато для себе иевідо~tого, .ttrJлозиайо.мого або 
призабутого, ра11іше закритого від иих злою волею мож1ювладt4ів 
і .ttopoкo.tt часу. Н аснільки нa.tt t4Є вдалося, судити читачам. 

Вивчен'ІJЯ історії нраю, народу основується иасамперед иа 
доку.t1е11та11ь1JUХ матеріалnх, ДжІ:!рt:дьна база перших досліджепь 
Тишківt4ів була ІJідсуттою, за . винятном етнографічиого 
>tатеріалу всесвітньо відомого ет11ографа В. Шyxeвutta, 
уроджеиця Тиut1еівців. 

Дослідш11<ом~1- пізніше було зроблеио чшtало спроб виявитtt 
будь-які достовіриі звістки з давніх 14ерков11и.х 1ши~, 
11атріархаль11их .ttempuн, tщсьмовuх руно11исів. Один з перших 
дослідииків історії села Тишні,щів, .ttіс1,евий свящеиин 
о. В. Дзьо.t1601с ( 189~-1982рр.) :илишив 11a.tt "С,шс t4ернов1щіі 
1щ,:охії Тишківці". Де в •timнo.tty хроноJІогі11110.м.ц порядну вказав 
11р1звища, i.t1e11a і зватtя свяш,еииків, яні 6!/лtt 1,а парохії з 1848 
110 1982 рік. Другtт важливим дoкy.tteнmo.tt для вuвце1111я .м ииулощ 
села є "Історія Тишковець", автор І. Д. Грtоtалюк ( 1904-1989 
рр.). Відо.tтй гро~tадський діяч, антивиий цлеu "Просвіти". 
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аоло~,а "Рідиої школи" в Тишківцях. В цій праці в хронологічному 
порядку відображеио иайважливіші події з життя Тишківців .1 

f 780 по 1939 рік. Автор помилково виводить дату заснування 
села, але його версія про походжетtя назвtt населеного 11у11кту 
варта уваги. І. Д. Грималюн подав багато різних фактів з історії 
и,врнви .в Тишнів14Ях. Історичні звістки він черпав з церновних 
c1mcieii, або розповідей старожилів-односельчан, а танож власних 
с11остережеиь. Згадані матеріали дають нам можливість 
простежити за соt{іально-еноно~tічншt становищем і 1фті для 
дослід11инів тшt, що в них є чtтало невідомих фантів. Багато 
легеид і 11ере1<азів записано від старожила П. В. Бабинського0912 
р. 11. ), л10ди11у чудової па.м'яті і вел иного знавця історії рідного 
села. 

Велику допо>tогу при написанні матеріалу подав житель 
села Д. Г. д>tитерко. Завдяки його с'амовідданій праці зібрані 
"По~t'я1щки вої11ів УСС і УГА", зanttcaнo спогади про важні 
випробувания 40-х років ХХ ст., про трагічні долі багатьох 
тишківчан в повоєниий період. 

Доку~1енталь11і звістки 1ipo історію Тишківців сягають 
XV ст. - часу пануваиня шляхетсьної Речі П ос,~олитої. П они 
що' ие виявлено пuсмtовш джерел з історн села періоду 
давньоруської держави· - Київсь~ї Русі (ІХ-ХІ ст.) і Галицько
В0л1111сьного киязівства (ХІІ-Х.111 ст.). Лише знахідки иа 
території села, і иазви уро•щщ свід_цать про княжий період. 
Відо~,о, що в 11еріод польського 11анувття Тишківці входили до 
І(оло>1t1йського 110віту, де був oкpe.ttuй гродсьний суд. У 
результаті його дія.ль11ості створювались zродсьні актові к11игt1, 
до uux вписувалися дощр,енти, які відображали еко110.ttіцне. 
11олітuц11е і юридuцuе життя краю ХІ V ст. ll а жаль, в 1620 рочі 
під час ·11а11аду татар иа Коло~щю загииули "ноло.tщііські zродські 
1шиги" - важливе джерело вивчення історії Понуття. 

П очииаючи з XV І ст. виявлено вже більше джерел про 
Т ишківці. Так, частrта piзuo.tta11im11ux історичних відомостей 
була зафінсоваuа у галицьких гродських актових ннигах, які 
тепер зберігаються у Центральному державному історичиому 
архіві Україии у Львові. 

У 14і багатото~ті нни~и вносилися постаиови Гал~щького 
сеі'тину, іиструю~ії послів від Гал1щької землі иа королівський 
сей.м, zemь.ttaucм<i і королівсьні універсали. Часто до НlJX 
11отра11лял11 і 11рпто1<ол11 судот1х процесів, орендиі догтюрtt, 
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суперечки шляхти за свої .маєтки, різного роду поборові реєстри, 
,юдаткові справи та багато інших доку.ментів. Певна група цих 
актів стосується Тишківців. 

Одним з важливих джерел вивчеиня екоиомічиого 
стаиовища селяи Тишків1~ів є і11веитариі с1щсu села 1670, 1720, 
1789, 1820 рр. 

Велика і особливо важлива частина першоджерел з історії 
села початку XV І П ст. зберігається у рукописиом.у відділі 
Львівської наукової бібліотеки і.м. В. Стефаника АН Україии. 
Ці-каві джерела виявив автор протяго.м 1985-1992 рр. в особистих 
фондах 1~ольських мтнатів Яблоиовських, Потоцьких. Найбільше 
документів, що висвітлюють історію Тишківців скоицеитроваио 
у велико;,~у особисто;,tу фо11ді юtяЗів .Яблоновських ( 154 справи), 
який створювався 11ротяго;,1 кількох століть у Бурштuнсько;,tу 
за;,~ку. Інвеитариий спис 1720 року, орендиий договір 1728 року, 
антифеодальиий виступ тишків ських селяи в 17 25 pot{i 
відображають иестерині феодальиі повинності селян, uiim і 
свавілля місцевої шляхти вистут1 селяи 11роти 
иесправедливості rha тіту. 

Джерела, що qлужать осиовою вивчення історії Тишківців 
часів Австрійської і;.терії, зосереджена .lJ галиць1Сuх zродських 
аюпах 0772-1780) у фондах Галиць1<ого ua;.ticнm{mвa 146. Певиу 
t4і1111ість для вивчеиня соціаль110-екоио;,1іч11ого стаиовища селяи 
Тишківців оста1111ьої чверті XV І І І ст. мають джерела, які 
;,~істяться в Й ос11фі11сь1<ііі 1789 р. і Фртщщ·1и111ськііі f 820 /J· 
Jttempuкax. У 1щх дано точний otmc селянс·ькuх господарств, їх 
земельиу власиість, приватні і держав11і домінії і фільварки, 
наведеио цифрові дані 20 років ХІХ ст., які дають Jttожливості 
простежити стаи зе.млеволодіния в Тишківцях в період розкладу 
феодаль110-1<ріпосниць1<uх відиосmt і розвшпку ка11італіз;,1у. 

Дея1<і даиі про вивче1111я проzресивної діяльиості t./JP,1CO 
1<аmаЛUL{Ь1ШХ священиків у Тишківи,я.х .шаходяться у велu1Со;.1у 
фонді ;,щтрополицької греко-католицької консисторії у Львові. 
Тут в.міще1щ важливі відомості при ро:юиmок 11аµодиої ос11і11111 ma 
архітектури в селі. П ро іс11ува1111я кuui в Тишків11~ях у X\/f // ст., 
живоtшс і архітектуру ;,1ож11а ді:татися з omtcy u,ep1CoвllltJtt11 
візитатора;,т Т ишківської i4epквtt н 17 89 і 18 ЗЗ ро1Сах. 

Велика 1Сількість архіви их с11ра,1. ион 'яза1шх з rJія.н,11іс1111,; 
товариства "Просвіта" в Т11шків1(,fц:, зиаходяться в 148 фoudi 
"Просвіти'' в ЦДІА ум. Львові. 
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Період 1914-1944 років вивчено иа ос1юві ;,1amepiaлifJ і втю
Фраttківського обласиого державиого архіву. На жаль, об.межеиа 
«іль1<ість Jttamepiaлiв 1,е дозволила 11а;,1 широко розкрити всі 
процеси; я1<і відбувалися в краї і, зокре;,,а. в селі. В ос1шв110;,щ про 
цей Іlеріод 1tашої історії дізнає;,юся з icmopuкo-~1e;,1yap1toio 
альмаиаху "Городенщииа". Період встаиовштия радяиської влади 
буде розкрито в досліджеииі більш деталь1tо. Це зумовлено тим, 
що зберемося багато до«у.меитальиого матеріалу, а також 
учасииків тих подій і газетт,х t1ублікацій. Особливо 14іиною є 
раііо1111а 11реса, де 11ітко 1ю1<аза110 всі біди і сmражда1111я, яких 
зазиали тишківчаttu в 1ювоє1111і часи. 

Першу ,,астииу "Історії Тишкfв14ів" ;,щ доводшtо тільки 
до 1951 ро1<у, часу пршш11е1111я 11аt4іо11аль110-в11зволь11ої боротьби 
підпілля ОУН 11а тереиах «раю. 

Друга частtща 14ієї t1pa14i закіичується сьогодеиня.м. Зара.J 
во11а зиаходиться в роботі і 11е:ибаром читаці .1;,,ожут1, 
о.тайо;,ттися з 11ею. 

Ми ие иретеидує;.ІО иа вt1чер1те вucfJimлemm всіх 

11оставле1111х т1та11ь, ~ле с11одіваєJtІОся, що t1раи,я запоттть 11ев11і 
11poгaлttmt у вивче,ті історії села Тищків14ів. Також вважає;,10 за 
11еобхід11е uагадати, що до.11Є1Со ие всі 14і1саві факти tютрат1ли до 
14ієї 1<1mжки, виявитrt їх ще 11алеж11ть. З ряду дот, 1lодій ісиують 
11ев11і розбіжиості і, ;,,абуть, вже ие вдас11п,ся вс11101юr111т11 її 
14ілковиту достовіриість, бо в111роче11і иосії і11формщ4ії. Слід 
11а;,1 'ятати й про ісщ1вття архівів. до 1<omp11x або 11р, дііішла 
увага дослідииків, або в01111 далі иеребуяаю1т, .1ll сі~1u.щ1 .ио11щ.,щ. 
Одиак віршtо, що "Історія Т11шків14ів у дотах. 110діях і фаюпах'· 
буде с11рuй11ята .з ува~ою і 1ющ1t.010 всі~щ. хто цi1c,ummt,n1 
;,11111ул11;.1 сво~о села і краю. 1<рає.Jщ1rнt,ЯJІІІ. шщ1m.:11.1111 ко. щ 1111 
•111тrиів, і дасть 1ювий і~тульс до щюдовже1111я ma 1ю1.л111;_"/І'!ІІ11>1 

11ошу1<ів. Історія є 1tay1<0IO, а а будь-якій 11ау14і процеr 11і:тття 
11ескі11четщі'і. 

Боzдан Купчинський 



--

Початки заселення терену: 

Місцева легенда гласить, перше поселення було 
розташоване в урочищі "Гостилів", зруйноване невідомо ким і 
коли. Друге - в урочищі "За окопом" (давня назва -
"Городище"). Розташоване на великому горбі (300 м н:щ рівнем 
моря) між старим цвинтарем і озером "Мамичів". Третє поселення 
- район сучасних Тишківців. Про ці три сліди найпершого 
людського перебування на теренах Тишківців свідчать 
археологічні дослідження проведені . в 70-х роках ХХ ст. під 
керівництвом професора Маковея. Під час розкопок в урочищі 
"Гостилів" виявлено людську стоянку періоду мезоліту, поселення 
трипільської культури, поселення VII-VI ст. до н.е., скарб і 
поселення епохи пізньої бронзи та поселення черняхівської 
культури. Під час дослідження урочища "За окопом" археолог 
Василенко виявив велике поселення трипільської культури, 
залишки слов'янського укріпленого поселення ІХ-ХІІ ст., найдена 
наконечники списів ХІІІ ст. На території сучасного села знайдено 
кремінну сокиру, кремінні шкребки, камінну сокиру (10-15 тис. 
років), .культове глиняне зображення жіню~ періоду трипі,1ля. На 
околищ сучасного села, в урочищі "Могила" знаходиться великий 
курганний могильник, вік якого ще не визначено. 1 Згідно з 
переказами, укріплення княжого періоду в урочищі "За окопом" 
було ·спалено військами тюркських ко•1івників з часом 
перенеслося на нинішнє місце. Як вважають спеціалісти, 

причиною виникнення села на цьому місці послужила долина з 

великою кількістю джерел і родючої землі, захишена високими 
горбами і болотистими місцевостями. Перш за все люди селилися 
тут з метою захисту. 
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Назва села: 

Історія нам не донесла відомостей про назви перших 
поселень в урочищах "Гостилів" та "За окопом". Існує три версії 
пояснення сучасної назви села. Одні перекази твердять, що село 
названо в честь першого власника села графа Тишкевича. Друга 
версія - перше невелике поселення з усіх сторін оточували високі 
горби. В долині завж.ци було тихо і спокійно. Отже від слова 
тишина пішла назва Тишківці. Населених пунктів з такою назвою 
на Україні багато, в тому числі село Тищиця Львівської області. 
Ця назва і назви урочищ се.ла "Могила", "Горан, "Млаю-1", 
"Крижвати", "Широкі болота", "Пропади" - дають нам підставу 
стверджувати, що перші жителі поселилися саме тут, в долині, 

захищеній високими горбами і болотистими місцевостями, з 
метою захисту. На підтвердження цього арrументу, подаються дані 
Кам'янецького гродськоrо суду, де вказано, що в 1559 році король 
Сігізмунд II Август позиває Христофора, Яна і Мартина -
спадкоємців найяснішого шляхетного Яна Калиновського, 
колишнього володаря села Утишківuі. Ця иазва означає село у 
тишині, у затишку. Але ця назва спростовується даними за 1538 
рік, де Тишківці подано як Тиськовче, 1448 рік - як Тишковсі. 
Назва села могла трансформуватись, але могли бути і прикрі 
помилки писарів. 

· Отже, дві перші версії є спірними недостатньо 
підтвердженими. 

Найбільш поширеною версією, як твердять сТ'арожили, є 
те, що найменуваню1 села пішло від першого поселенця, можливо, 
і першого власника села - боярина Тишка. Ця версія заслуговує 
особливої уваги, тому що з точки зору топоніміки, закінчення -
івці вказує на те, що з::1сновником села була якась конкретна 

людина-власник. Тишк-івці, Тишкові-ці. Може бути і як 
зменшувальна форма імені Тиміш-Тимішко,Тишко. 

Підтверджують цю версію і старожили села Герасимів, які 
твердять, що два брати Тиміш і Герасим заснували згадані села. 

Отже, жодна із вказаних версій не має переконливих 

доказів. Найвірогіднішою вважатимемо третю версію і при1ше"ю її 
за основу. 
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Зруйновано укріплення княжого періоду в урочищі "За 
окопом". 

Приблизний час заснування села Тишківців у складі 
Галицько-Волинського князівства. Побудова укріплень 
і центральних воріт - Громадська брама. Під час 
прокладки газової магістралі в серпні 1988 1юку в 
районі Громадської брами було вирито обтесані великі 
камені і частину обгорілої, товстої дубової балки, які 
свідчать про наявність на цьому місці в сиву щmнину 
оборонної споруди. Все поселення було обнесено 

земляним валом - "окопом" з високим частоколом. 
Все, що було за валом, називалося "за селом". Ця 
назва зберіглася в місцевому лексиконі до нашого 
часу. 

Загарбання Тишківців разом з іншими землями 

Галицько-Волинського князівства Польщею. Початок 
колонізації Польщею західноукраїнських земель. 
Загарбання Гt1Личини Угорщиною. 

Польські війська на чолі з кю1зем Вітовтом відвоювали 

в Угорщини галицькі землі і закріпили їх за собою. 
Територія, де розташовані Тишківці в ІХ-ХІ ст., 
входила до складу давньоруської держави - Київської 
Русі, а в ХІІ-ХІІІ ст. до Галицько-Волинського 
князівства. В XIV ст. вона, як і всі західноукраїнські 

землі, була загарбана іноземними державами 
польськими панами і угорськими феодалами. 

За новим адміністративним поділом Галицької землі 
Руського воєводства Тишківці ввійшли до складу 

Коломийського повіту. З цього часу Тишкіnці стали 

власністю польського короля або королівщиною. 

Характерно, що в XV - поч. XVI ст. Тишківцями та й 
багатьма навколишніми селами володіла українська 
шляхта - переважно вихідці з колишньої дрібної 
боярської знаті, роди яких беруть свій початок ".J 

періоду Г.uпшько-Волинського князівства (ХІІ-ХІІІ 
ст.). За актовими даними XV ст. Тишківш1ми нолоділи 
Леничі, в першій •шерті XVI ст. село належало 

нащадкам колишніх бш,р Валентину і Петру Бокам. 

Щодо визиску і поневолення підцаних, українська 
шляхта нічим не поступалася польській. Одночасно із 
власниками українського походження Боками з 1532 р. 
частиною села володіє польська шляхетська родина 

Яна Калиновського. 

Маєток Валентина і Петра Боків знаходився на 
"Осередку". До нашого часу збереглася назва з ~х далеких часі~ 
_ "Дворище". Можливо, ця назва походить вщ. дворищ, в я~ 

були об'єднані селяни. Члени дворища володtли землями · 1 

угідnями, виступали як сукупна податкова один.иuя. . . . .. 
у XV ст. в Тишківцях ще існували давн1 правош tнституцн, 

які склалися тут через своєрідні політи~tні та економічні умови. 
Починаючи з княжого часу, місцеве населення користувалося 

"руським правом". Управителями , села, на .. ві~~у від 
"польського" чи "німецького права·•, були украtнUІ, ~снувала 
характерна плата натуральної данини, функціонували свої суди. 

Однак в XV ст. головне руське право насильно почало 

замінюватися польським і німецьким правом. Це було дуже 
вигідно для польських феодалів, оскільки давало можливість все 
підкоряти феодалу в приватних маєтках і старостинському ~рядові 
в королівщинах. Королівські і сеймові постанови значно ур1зували 
українському населенню руське право, яке за словами І. ~ранка, 
"де в чому було корисне для людності, бо давало rромадt значну 
самоуправу; вона сама вибирала собі голову, сама розnоділювала 
землі між поодинокими членами громади, сама ... розсуджувала 
сварки між своїми •mенами і разом відповідала за кожного свого 
члена перед посторонніми панами та властями. Для того руська 
людність не хотіла покидати руського п раш~·'." Поки польські 
феодали розміщувt1Лися в наданих їм королем маєтках, 
обладнювми двори, будували замки в поневоленому Галиuькому 
краю, доти ще терпіли це старовинне право. Але, зміцні!ши 
економічно і політи•1но, вони поставили питаннs1 про ного 

юридичну ліквідацію. У 1435 році в Галичині офіційно 1шедено 
польське і німецьке пptmo, у зв'язку 3 ·ІИМ, як зазначає І. Франко, 
"число осель на німецькім праві все збільшувалося, поки вкінці 
зовсім не щюпми невеликі решти староруського вічевого порядку 
по оселях і не запанувало облік панщизняних тягарів також 
панське (домініальне) судівництво". j 
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"В се селянство втратило право на землю: вважмос.я, 
селяни сидятЬ на землі щщс:ькій аб() кородwській (власне, цо бу 
те саме, бо всі землі королівсьtd були роздаю штам, які npimи 
нимп). СелянИRа була nриковцно до тоrо панського маєтку до в 
народлвся, і позбавлена права свобідного переходу; не 'тJльки 
селянин-господар, але й діти його не могли відійти від свого 
поміщика без його дозволу, хіба крадькома - але за ним гонили і 
розшукуnали тоді, як дикого звіра, як рабоутіхача давніх чщ;m, 
~ан мав повне право над життям і маєтком свого ц.ідштоrо: щr 
иоrо вби:11, за?рати ~ув,:, маєток, як хоч укарати і за це ні nеро.ц 
ким не вщпоnщати, 1 нав1ть не можна буда па :нього скаржитися: 
сам король не мав права втручатися в відносини між паном f йоrо 
підданими. Тільки селяни кородівських земель (до яких 
відносяться і Тишківці - К.Б.) ммп право скаржитись до · 
королівського суду, але суд цей буn дуже тяжкий, треба було 
удаватися до ньоrо аж до столиuі, судили в нім такі ж nани
поміщики, а як рішення й nиnцдало на користь селян, то пан
держnвець, звичайно не слухався його, і таму селяни дуже · мало 
користалися з того суду". 4 

1410 р. 

Перша 
половина 

:XV ст. 

12 лютого 
1448 р. 
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Участь тишківчан в Грюнвальдській битві. Мабуть тоді 
було встановлено на Осередку пам'ятишса "Хрест з 
двома мечами'' n пам'ять про полеглих односельtщн. 

Зовнішньо Тишківці відрізнялися від інших сіл тим. 
що хати в селі стояли не в одній лінН', u розкидuними 
групами. Основою господарства було дворище (ця 
назва ~береглася в топоніміці села до нашого часу), що 
складалося з 5-ІО домів-хат. Кілька дворищ творило 
громццу, яка обирала отамана. Громаnа мала свої 
сnільні пасовисьІQ, сіножаті, рибні озера: вона вела 
адміністрацію і суд на своїй території, платила разом 
данини, 

Псріuа письмова зг:шка п'ро село Тишківuі в ''Актах 
rродс::ьких і земських з часів Речі Посполитої''. Uей 
судовий акт складено о Галичі 12 лютого І 44Х р. в 

1450;-
1772 рр. 

1496 р. 

1498 р. 

1505 р. 

1520 р. 

1531 р. 

1531 р. 

1532 р. 

1532 р. 
1533 р. 

присуrності панів Сорора з Ком?рова, Франчка з 
Милован, Добеслова з Тарновищ, Івана Ноша з 
Тисмениці та ін. В цьому акті йдеться про повернення 
борІ;іn отаманом села Тишківців - Леничем, власнику 
села Незвище пану Марrину. 5 

с. Тишківці - короліnщина. Тобто землі села з uьoro 
часу почали вважатися власністю короля. Селяни 
тепер дістали право апелювати до королівського суду, 

не поrоджуючись із вироками старост. 
Сейм обмежив право виходу: впродовж року міг вийти 
із села тільки один селянин .. 
У провідну неділю, 22 квітня, Тишківці зазнали 
жахливого напацу татар. Село було спалено дощенту. 

Сейм постановив, що селяни взагалі не можуть 

переселюватися без д~олу панів. 
В Тишківцях, як і в усій Галичині, запроваджено 

панщину. 

Волоський воєвода Петрило зі своєю армією знищин 

Покутгя. Польський історик Бельський так описує uю 
трагедію Покутгя: "Це було страІШІе знищення. Оселі 
зруйновані, а люди позникали. • Потіхою було те, що 
під Обертином Петрило програв вирішний бій". 
Участь тишківчан у битві під Обертином 22 серпня 
1531 р. Польське військо під командуванням 

коронного гетьмана Яна Тарновського розбило війська 
молдавського господаря Петра IV Рареша. 
Село Тишківці згадується як королівське село, 
передане в посесію за заслуги перед короною магнату 

Яну Калиновському. Крім маєтку в Тишкінuях, uси 
магнат володів обширними землями в ДятювЦ}JХ, 

Кам'янці, Бродах і Ольховцях.6 

Одночасно на грунтах Тишківціn існував ще один 
маєток, який належав Путру і Валентину Бокам. 
Маєток Боків знаходився на "Осередку". 
Молдавани знову напали на Покупя. 
За переказом, Ян Калиновський допомагає громаді 
села в утриманні uеркви. 
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В селі осів Тишко з Хлібичина. 
На село налетіла саранча, яка знищила всю зелень 
навіть солому. Через це стався голод. • 
День Аполонії, 9 лютого. Видано королівський дозві~ 
~кову Потоцькому, гdЛИЦЬкому підкоморію, на 
вщкуплення ·~ сіл Тишківці і Ольховичі на .. 
посесію від ж Калиновської і її синів Христофора, · 
Яна і Mapn · (Маєток Потоцького було закладено в 
районі суч. )fO колгоспу). Гайдучня (місце, де 

проживали nшдуки) Калиновського знаходиться біля 
першого ставу (ксьоНдзовоrо). До цих пір там 

впорюються камені.свідки добре укріплених 
кам'яниць. Туr знахоДJІЛось і підземелля, де гайдуки 
катували непокірних селян. Так село Тишківці · 
потрапІІЛо під владу Потоцьких і в їх руках перебувало 
майже до кінця XVIII ст., тобто 247 років. 
В селі поселився Кость з Хлібичина. 
Видано королівський декрет про розмежування земель 
села ТИшківuі (королівщини) з землями власників 
сусідніх сіл, зохрема Новомейських, власників 
містечка· Вікно. В ньому конкретно вказано акти 
розмежування орної землі в селі. Зщдується і про 
Громадську браму і дорогу, яка йшла поза село в 
сторону Сороків. Цей документ ще раз підтверджує, 

що Тишківці були вл~ністю польського короля. 8 

В Тишківцях громадою викопано першу громадську 
криющю з доброю м'якою водою (приблизно р-н 
"Осередку"). 

В Тишківцях поселилися Яків та Клим Вишневичі з 
села Джуркова. 

Сіrізмунд Август позиває шляхетних Христофора, Яна 
і Мартина Калиновських на суд з шляхетними Петром 
та Валентином Боками, власниками сел.1 УТІfШКЇнці 
(Тиuпdвuі). 
В Тишківuях осіла одна сім'я з Неrівців. 
В~дано королівський декрет на укріплення і 
будівництво нових оборонних валів в королівському 
маєтку Тишківці,9 

Спустошливі нападл татар змушували королів видавати 
декрети про. укріпле~ королівських сіл в обо~нно~у значенні. 
є багато вщомостеи про те, що король видmяв 1 кошти на 

спорудження оборонних укріплень. 
Декрет, який стосується оборuнних укріплень, був ви,:._іtfІИЙ 

і на село Тишківці, Якову Потоцькому, маmату, маєток ,~oro 
знаходився в Тишківцях. 

Навесні 1569 р. розпочато будівництво укріпленого 
оборонного валу довкіл села. 

Важкі земляні роботи велися 4 роки. І були закінчені в 
1572 році. Значною підмогою селянам, які брали участь в цих 
роботах, були давні земляні вали, які знахоДІІЛись на ~нічній 
околиці села. До 1573 року село Тишківці було дуже міцно 
укріплене. З півно,Jі та із заходу село було обнесене земляним 
валом з високим частоколом. Було в селі 4 в'їзди. Вони 
замикалися на замки, а вартові стерегли їх вдень і вночі. 
Спеціально для варти були зроблені сторожові вежі. 
Центральними воротами в селі була Громадсьха брама. 

Все, що було за частоколом - називалося селом. Землі за 
валом і досі мають назву "за селом". 

Ці важкі робЬти надовго залишилися в пам'яті нащадків. 
Старожили з покоління в покоління передають, що під час 
будівництва померло дуже баrато людей. Важка фізи,mа праця, 
rолод, холод - все це призводило до значної смертності серед 
населення. Багатьох померлих селян хороНІІЛи зразу під земляним 
млом. Добрі знавці історії рідного села, старожили І. Д. Грималюк 
і П. В; Бабинський переказують, що "окопи" ішли поза 
"Циrзнівку", поза "ст.~рий цвинтар", "Коржівкою", ''Громадські 
ворота" до сучасного сільського магазину на "Кичурі". Від 
Городенки "окопа;' не було. Навколо села росли rусті зарості 
дикої троянди (ружі) і дерева. Долиною були великі стави, 
уро•mща ''Ст.~вище", "Левада;' з'єднювали дике озеро "Крижвати" 
.з повноводими "Пропадами" глибоким пщоком. Зі сторони 
Городенки, Вікна і Чортівця були непрохідні болот.~: "Широкі 
болота", "Дуцяк" (трясовина в райшіі рзера ;'Крижвати", 
"Жабок рики'', "Млаки", "Лефнпк" ). Особщівq страшними були 
"Чудиноnі болота", розташовані . в районі сучасних 
"Марфинської", "Пропадів" і "ВікЛінок". 
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У 1569 році в селі було двu великих панських двори. 
Магната Потоцького, до якого належало 20 дворіu, та маєтки. які 
нал~жали Бок.ам. Отж~, в. 80-х роках XVI ст. Тишківці були добре 
укршленим 1 за юльюстю населення великим поселенням 
Придністров'я. 

Треба відмітити, що до нашого часу збереглися залишки 
"окопів". Вони чітко виділяються в районі "Коржівки", теперішня 
вулиця І. Франка. 

Хоч які би міцні та в~сокі не були укріплення, вони не 
могли з~1стити селянина вщ зовнішніх і внутрішніх ворогів. 
Споконшку лилася кров в цьому краї. 

1570 р. 

1578 р. 

1580 р. 
1584 р. 

1589 р. 

1589 р. 
1591 р. 
1591 р. 
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Лютувала на Покутті холера, яка забрала багато 
людських жертв. 

В цьому році одному з власників села Степану 
Потоцькому належало в селі орного поля дев'ять ланів 
(1 лан - 30 га), які обробляли 9 сімей орачів 1 О сімей . ' оrородниюв, а також 20 хат, в яких проживало 95 
чоловік. 10 

В селі поселилося три сім'ї із Хлібичина. 
Цьогоріч Тишківці вперше згадуються як невелике 
містечко. 11 Це фактично перша згадка в історії села де 
Тишківці названі містечl(оМ. Мабуть, в той 'час 
Тиnіківці були на першому ступені урбанізації, тобто 
находилися на проміжній ступені розвитку між селом і 
містом. В сучасному розумінні це зародок міста 
(селище міського типу). 
Протягом п'яти років Тишківці, напевно, .знову 
зазнавали нападу ординців, бо під цими роками 
згадується спустошене село, в якому осіло дві сім'ї з 

Гостева. 

На Покуття було вчинено жахливий напад татар. 
Власни;комТишківців став магат Степан Потоцький. 
Цього року, з міста Хотимира поселилися в селі Гриць 
Семенович, піп Герасим, Лавро. Микита Боднар. 
Василь і Павло Мельники. 

Потоцькі робили все, щоб збільшити панщину. І в деяких 
місцях Галичини в другій половині XVI ст. панщину відбували 
в.же щодня. Життя селянське стало справжнім пеклом. 

"І тнк селянина, кінець кінцем, позбавлено всяких прав, 
не 1'ільки політичних, а й людсью1х, і для виходу з цього 
невимовно тяжкого становища йому не зіставалося ніякої законної 
дороrи, не було йому ні якого виходу з цього життя крім 
повстuння і nтікачки - і з цієї останньої ''дороги він головно й 
мусів користати". 

Однією з найбільш поширених форм антифеодальної 
боротьби в селі були скаргп і втечі селян. 

1591 р. 

Липень 

1594 р. 
XVI ст. 

Село nоюшув і осів у містечку Вікні тишківський 
отаман Влаwин з сім'єю. 

Тишківці знову зазншш нападу татар. 
Крім бсзnршшості і · поневолення селянина, в другш 
полошtні XVI ст. почався нечуваний визиск його 
робочої сили. Розвинувся попит на збіжжя й інші 
хліборобські продукти і приніс з собою попит на 

селянську працю на панських дворах і фільварках. 

Перед тим з Тиwківців на Захід вивозили шкіри, мед, 
віск, рибу, худобу, волів. 

Почавши з Х\' ст. виганяли на Шлезьк великі гурти 

худоби. Віл в Галичині став міновою одиницею . Далі в середині, а 
потім ще більше в другій половині X\tl ст. по'Іинає дедалі більше 
захоплювати Тишківці вивіз збіжжя. Оцей вивіз збіжжя робить 
великі переміни в господарськім житті. Перед тим на зерно не 
було попиту, сіяли стільки, щоб тільки прогодуватися, через те 

пани не вели великого рільного господарства, не забирали під св<ЇЇ 
поля нсл11ких просторів і від селян не ждшш багато роботи, а 

хотіли чинників і данин - медом, шкірами, пряжею, худобою, 
вівсом для коней. З лану (ЗО га) давався певниН чинш, певні 

данини, і звичайно 1юни держшшси досить трпвко, зростшш дуже 

поволі, коли селянська ділянка ділиласн, ділилися і данини між 
новими господарями, •1ерсз те поміщику не було при•шн навмисно 

дробити господарства: вони були великі, багатолюдні. Коли ж 
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пр~ов по~ на зерно і стало .корисно сіяти йоrо на продаж, на 
вив1з, все ЗМJНИЛося. Маrнати Потоцькі на родючих тиmківсЬІСИХ 

зе~ розроб~яють і засівають все більше орного поля. Для 
~тьшення св~~х полів заб~рають від селян rрунrи, переводяТЬ іх з 
бтьших rpymm ~ ~еНШІ, дроблять селянські господарства. Не 
дбають про ЧИНШ1 1 даНИНИ, заміняють їх працею селян на 
ПансЬІСИХ ланах. Пани вміло ледь-ледь зменwують данинИ і чинші 
од_ночасно ~ільшуючи панщину. Селянину дорожчі свої rpowi ~ 
зб~жжя, НІЖ своя праця. Позаяк панщину відробляли з 
rосп~~рства: ~ пани ста~ся намножити тих господарств 
якнаибтьше. ВІДбирали в1д селян rрунrи й присяmІ.'\mали 
"зaropq1JIUU'Vl»" • " • " ~JN _."'........., 1 халупниюв , що поля не мали зовсім і не 
платили чиншу, а робили пану панщину. 

1600-
1625 рр. 

1601 р. 

1618 р. 

1621 р. 
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Татари 16 разів нападалИ на Галичину. Особливо 
спустошливими для реrіону, де розташовані Тишківці, 
були татаро-турецькі напцци 1594, 1612 1622 1623 
1672 і 1676 ро:ків. Вщент було спален~ Се~инці: 
Михальче, Семаківці, Ясенів Пільюrй. Стерrо з лиця 
землі село Піддовrу, частково знищено і пограбовано 
Вікно, Тишківці, Чер:нятин, Сороки, Рогиню. 
Чорrовець, Обертин.12 

С~ляни з села Тишківців - 37 осіб і Чортівця - 20 
0016, напали на збJХ)ЙНИЙ відділ Яна Драгомеша 
котрий ~РИ?ув д~ Вікна, щоб заарештувати дві роди~ 
сво~х 8!1Ю1ЧІВ, ЯКІ втекли з села Курилів:ки. В збройній 
суrичщ Драгомеш і два його слуги Здлобицьк:ий т-.t 
Домбровський були поранені, а їх коні, майно та rроші 
стали здобиччю тишківчан та чортівчан. в 
З села втекла і осіла в містечку Красієві одна сім'я з 
Тишковець. 

Особли~ спустошливими для Тишківuів був напад 
ордиНЦtВ татарського хана Джанібек-Гірея в 1621 р. 
Мабуrь сильний опір вчинили тишківчани, бо село 
було спалено дощенту. Згоріла в тому числі й сільська 
церква. Хрест, установлений громадою на місці церкпи 
(з написом року траrедіі), зберігся майже до нашого 

1621-
1768 рр. 

1623 р. 

XVII ст. 

часу. І за ці віки так вrруз в землю, що видно його з 
землі десь 40-50 см. Хрест цей ·було знищено в 60-х 
роках ХХ ст. Про напад татар на наші землі в 1621 році 
ми дізнаємося з інвентаря Снятинського староства. 
Цей інвентарний опис виразно свідчить і про різке 
змінення кількості населення в регіоні. Тишківці, 
мабуrь, були знищені повністю, а за деякі села, 
зокрема за село Ясенів-Пільний, є такі записи: 
" ... перед тим, тобто 1621 р., було в селі до трьохсот 
підданих, то тепер 1622 залишилося тільки 7". 

Після цієї страшної трагедії село зазнало великого 
економічного упадку. 147 років тишківська громада не 
могла зібрати кошти на будівництво нової церкви. 
На село знову напали татари. З цього часу відомий 
хрест на "Хрестовій могилі". Його поставила громада в 
пам'ять діда, який перший побачив татар і сповістив 
зі сторожової вежі про наближення ворога. 
Під час нападів татари вчиняли криваві розправи над 
жителями села, rрабували їх, убивали, кидали в 
вогонь дітей і старих, забирали в неволю молодих 
хлопців і дівчат. Селяни змушені були захищати свою 
землю, боронитися від чужинців. За селом на висок.их 
горбах, названих в народі "Могила", люди будували 
сторожові вежі, з яких вартові подавали сиmали про 
наближення ворога. 

В Тишківцях, за переказом, сторожові вежі були на 
"Хрестовій моmлі" і на "Розбитій могилі" 1 де до цього •iacy чітко 
відкреслені місця сторожової вежі. На вежі була бочка зі смолою, 
яку підпалювали, щоб було видно дим сторожам на моrnлах біля 
Чортівця, Сороків і Рогині. 

Побачивши сиmал, люди тікми з села і ховалися в ярах, 
долинах. Однією з масових криївок людей була долина ''Очерети". 
Здатні володіти зброєю створювали оборонні загони. Люди 
ховмись і у воду, дихаючи через стебла очерету (комишу). · 
Нерідко чайки щщавали людей. 
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За переказом, записаним в.ід ст-.~рожила села Гриrорч 
Василя, в Тшuківцях проста жінка-селянка з роду Неїлів здійсmt 
подвиr. Після того, як село було спалено і спустошено, 
вночі розкинули табір на "Розбитій могилі". Більша •1ас 
війська пішла на Чорrовець. Ця проста жінка селянка мала ~ 
дитину. Як татари напали на село, вона з баrатьмn Інш 
заховалась, вночі прийшла годувати дитину. В цей час до х· 
ввірвався татарин і спитав, де води напитися. Вона nок:шмn ді 
з водою. Коли він почав пити, ця смілива жінка cxonилtl itoru 
ноm і втопила. Цей маленький подвиг - складойа ttасти 
героїчної боротьби тишківчан проти татарської орди. 

Середина 

XVII ст. 

1648 р. 

-1649 р. 

1651 Р~ 

1652 р. 
1655 р. 

1661 р. 

1670 р. 
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Шляхетський rніт і часті тат.~ро-турецькі напади 
першій половині XVII ст. привод.m. Тишківці д 
повного економічного і соціальноrо занепаду. 
В Тишківцях козацько-селянськими nійськами сте 
з лиця землі "rуральну" в урочищі "Корчмище" 

кам'яниці гайдуків Паrоцькоrо в районі ··ксьондзовог 
ставу". Чactl(ODO зруйновано два панські маєтки в селі. 
В Тшшdвцях на постої перебувала велика кількіс 
шляхетського війська. Жовніри грабували, знущалися і 
убивали місцевих селян. 
Жорстока розправа .жовнірів над тишківчанами, як.і 
брали участь у визвольній війні. Усім було залито в рот 
гарячої смоли. Всі вони були похоронені за селом. В 
наш час це приблизно район цоинт.~ря, десь біля нової 
каплички. 

24 сім'ї з Тишк.івців втекли й осіли в селі Торговиці. 
ПОJ11,Ські війська на чолі з Потоцьким домовилися nin 
Городенкою з татарським ханом, що спільно підуть 
війною на шведів. Якийсь •ше сr,щіонуnали та1"арські 
війська і стягали контрибуцію з селян Тишківців. 
В Чернелиці створена римо-католицька пщюхія. До 
цієї парохії належали і римо-католики села Тишківuів. 
В цьому році в Тишкіnuях нмі•1уnалося 33 селянських 
господарства. З них 29 мали свої господарки, худобу і 
виконували різні повинності. Шдцані, як записано о 

1720 р. 

інвентарі, роблять на панщині ·•як в зимі, Т'dК і в літ~" 
по одНому дню щотижня. Роrовищизна - податок вщ 
вола або корови - становить один злотий. Тридцять 
три селянських господарства, в яких проживало 198 

• 14 
чоловік, становили 11 домш. 
Tmшdвui п.ід час штурму Раковецькоrо . замку uбули 
дотла спалені турецьким· військом Ібраr1м Ш~т.~н
баші. Це останнє пов.ідомлення про напад ординwв на 

село. 15 

Перший антиалкогольний указ в Галичині Йосипа 
Шумлянського "Де би ся не упивали, пильно тоrо 
наказуйте чесні отці, своїх парохіянів ... " 

у XVII-XVIII ст. Городенківшина була масністю 
польсью~х маrнатів Потоцьких, які ~ели свою ~ісuеву 
політику, незалежну від польсько~ корони I були 
державою в державі. Якою вони були силою, мо.же 
свідчити те, що польський король Август II слав 
посланців до цих магнатів (1702 р.) з проханн~, щ~ 
вони не перетримували пrікачів і вид~и з1 с~ 
дібр тих селян, які прибули сюди з. 1нших тере~tв, 
цебто з сіл і міст іншиХ маrнаnв. Потоцью .в 
Городенківшині мми під сво'ім володінням десятки ~!11 
(так звані маєткові ключі) т-а користувалися сво~м 

військом. ·u • 

Про становище селян Тиш~вців в пе~~1и п~~ови~! 
XVIII ст. ми дізнаємося з швенrаря І 1 ._О рок~· Uси 
інвент-.~р дає нам 

соціально-економічне 
Тишківців. 

можливість широко уянити 

ст.~новище селян села 

у 1720 році O Тишківцях налічувалося Яk господарств . і 
. 528 юдей. В господнрстоах селян нараховун.L1ос1, i,;o 

проживало л . Ю . ·1Jятоrо 
волів. Селянп ходили на панщину шд святого ри до i; . · 

цюІ•ав н,·, п,·1ншині т•)И .1н1 Іі 
Михайла. Хто мао чотири воли, пра • • 
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тиждень, хто мав двох волів або одноrо коня, працював два 
хто мав одного вола, працював одного тижня один день, другого 

два дні. Всі селяни виконували шарваркові роботи шість разів 

місяць: ремонтували греблі, дороги, маєток, а також виконув· 

підводну повинність на шість миль. 
Крім цього селяни платили чиншу: від вола, коня, кор 

платили по 1 злотому; від яловиці і бичка по півзлотого, від вів 

свині і теляти по 1 О rpow. Хто мав бджоли - давав І О-й 
хто мав двадцять овець - давав пану 20-у вівцю. 

На Великдень селяни повинні давати пану одну кур 

одного півня (каплуна) і шість яєць. А ще селяни повинні бу 

раз в тиждень виходити почергово "на варту" у двір. 

Усі селяни, незалежно від тяглової сили, платили дани 
ІJід трьох до семи злотих. Крім цього, тяглий зобов'язаний б. 
випрясти з панського прядива один моток пряжі на 30 пасе 

Решта селян пряла по 20 пасен. Селяни давали пану по тр 
ділетки зерна, з них - половина ячменю та вівса. 

Крім шщщини, селяни Тишківців зобов'язані 
літню пору "відбувати" додаткові панські роботи -
закосини і обкосини, зажинки і обжинки. 

Аналізуючи інвентар села, бачимо досить неоднорідн 

картину соціального стану селян. Великі простори пасовищ 

сіножатей давали можливість селянам утримувати в 
господарствах волів, коней, корів і овець, а також мати із цьог 

певні прибутки. Крім цього, тут вже далеко зайшов проuе 

соціального розшарування. В наявності вже є великі господарст · 
що мали по чотири воли, значну кількість грунту і платили велику 

данину і ~шнш. На перший погляд, панщина 2-3 дні здається 
невеликою, але в запшьному щороку це становило досить велику 

кількість панщинних днів, що давало можливість феодалам 

забезпечувати обробіток своїх ланів і всіх робіт на панському 
дворі. В рік селяни села Тишківців відробляли 4124 
панщиноднів. 16 

1720 р. 

22 

У цьому інвентарі, вперше за всю історію села 

записані і прізвища селян. Характерно, що фах в це V 

час стає і прізвищем селянина-ремісника: Мельник, 

Ткач, Боднар та інші . .Забігаючи наперед, торкнемося 

трошки і цих перших сільських прі~иш. Пи~ня про 
час виникнення і становлення украmських пр1з~~~ та 

·· формування о українській анчюпон1м11 ше 
шляхи 1Х "й 
належним чином не досліджене і дискус1 не. 

Т' ьки 21 лютого 1805 р. вийшов патеІП цісаря Франца І, 
v зобш 'язував кожного жителя мати прізвише. Приклад з 
~ оо те~ 
інВентаря 1720 року в с. Тишківцях підтверджує думку про ' 
назви прізвищевоrо типу в більшості й~енув~ були ще назв~: 
на ймення чи прізвисько батька, матер1 (родичm)' назви за фах 
чи занятrям (напр. Вівчар), місцем походження або проживання, 
·ндивідуалЬНИМИ прізвиськами. . 1 Архівні матеріали свідчать, що більшість пр~~~иш-~азв, 
котрі згодом були закріплені законодавчими аКТ'аМИ за 1Х нос1ями 

· ища з'явилися лише в останній чверті XVIII ст., зокрема в 
як nр1зв , Й .. 
1787 році, при складенні осифінсько1 метрики. 

Влаеипи 4 80Jli• 

1720 р. 1. Василь Величко 
2. Яків Бурак 
3. Щцериха 
4. Зароз 
5. Петронячка 
6. Іван Петроняк 
.7. Олекса Бур-ак 
8. Стефан Морrанський 
9. Водзянська стар-а 
10. Яків Штефко 
11. Василь Лесюк 
12. Андрій Бурак 
13. Іван Скіuько 

ВJІасиики 3 ІІОJІіа 

1. Бурсук 
2. Яків Момот 
3. Савка Калібаби 
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Власники 2 волів 

1. Яків Луканишин 
2. <І>едор Булінко 
3. Михайло Городенський 
4. Штефан Срамма 
5. Михайлиха Городенська (вдова) 
6. ЯкОJіУгат 
7. Андрій ЧорІdОПИСЬКИЙ 
8. Кость Чорнописький 
9. Михайло Величко 

10. Мисик 
11. Ігнат Ткач 
12. Витрикус 
13. Кореняк 
14. Василь Соііка 
15. Гринь Лобатий 
16. Андрій Криnов'язко 
17. Гасан 
18. Коробка 
19. Гринь Чорний 
20. Зупсль · 
21. Син Колібаби - Прокоп 
22. Григор Колібаби 
23. Василь Нспотяк 
24. Іван Голод 
25. Яким Галабин 
26. Мацко Петришин 
27. Лесько син Андріи 
28. Чорноокого Гриця син Іван 
29. Гарного Гриця син Іuан 

Власники І вола 

І. Василько 
2. Зовик 
3. Кирило Камінь 
4. Федір Булінко 

5. Пеца Василь 
6. Данилко 
7. Василь Фітько 
8. Олекса Білик 
9. Маркін Боднар 

1 О. Чоnичин Іван 
11. Андрій Дуцяк 
12;. Анни вдови син 
13. Рипайло Ян 
14. Стефан Притдіщ 
15. Григор Морган 
J6. Єва Глуг 
17. Андрій Ба•шр 
18. Петро Декуз 
19. Чорбеrа Андрусь 
20. Укорипіоков син 

Шші: 

1. ІваШ з сином 
2. Козіє око 
3. Баднк 
4. Дмитерко 
5. Іван Ата:манов 
6. Глистун 
7. Вербіnський 
8. Петро Мельник 
9. Ясин 

І О. Лесь Зоркатий 
11. Гр11нь С.111•шн 
12. Данило Вскір•шк 
13. Козіхотбля 
14. Шмисслько 
15. Ярко Мазур 
16. Груба 
17. Михайло Бойко 
18. Вівчар Кр11вий 
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1724 р. 

1725 р. 

Орендар ІІ.ІJІЯХТІА Лежинський орендує в Потоць 
тишківські маєтки. 
Селяни Тишківців відм()ВИЛИся робити панщину і 
платити податки жорстокому орендарю. Степав 

Потоцький видає указ, щоб всjх непокірних закували в 
кайдани і відправили в Бучацьку фортецю. 

11 S~Kt;Q~1~ 6'н;ІJМ~U11 

[l}oМ/Jda G. <Jlf нfllkil#j 
СІсаfпІснІr,я Іtою мшоGІІSн6ня ШИІ 11нсар ffrин!J11kнlt, 11JO 11/ж 

оі11J1ОЮJю т1исіі 11.of,mo681J11 і Wlншki8fp Ja моїм lcorwpalшioм. 
д1ЮХD0Нm1J Japo.J 1ІО 11oiam~1j собі fl61JOГ,Jl!J1111ІНX, fIO dOXOdU, яk.і &iu 

првтмЮ//6, 6 том9 лІс J1юю ltOIO pm18ll1AUcm11, ,go Іас 8 ніlом9 Іін НІ 
/r.f,н8dюв11. сf!ш ,юп r,л!J11111icm11 11іlим ІфнВJн 11в ТІОІ1ІЛ'!JЄ. gJ[oМ9 
G!J8o/,o 6ам npнk&l!JIO, вою 1шkаJо6н і J&вf,x,1ocmi drno /І 8c110M,,1J бJри 
вом9 поа!JШ'Іі, ні11Jо таІсмо ,и tннитн проти вmо Імі. 1. лkвjо . 
Ісолнс11 пвf,вшІсоd/j 6 doxouax 6і11 мі, матн, GkaJa6 л ВОМ!J, 1І)О' 6r;h; 

тих, яІс; протн6.JІлт11r,я ВОМ!J, 8 kaltna,ш do ммм 6iiJcшal 

1727 р. 

1728 р. 

1728 р. 
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І llijiiliiiJ . 

~пн11•Іі 

У Тишківцях закрито старий, і n районі церкви 

( сучасноі) відкрито новий цвинт-.~р. 
У Тишківцях поселився втікач Михш1ло Андрусів з 
села Чижки Перемиської землі. 
9 квітня 1728 року, з однієї сТОJЮНИ Степан 
Потоцький, власник села, з другої графиня Сенявська 

1760 р. 

1765 р. 

1766-
1788 рр. 

1768 р. 

1768 р. 

1770 р. 

уклали договір про оренду маєrків Потоцького в 
Тишківцях на суму 1 З тисяч 700 злотих. 
У Тишківцях при в'їзді в село зі сторони Городенки 
ГJЮМадою встановлено хрест в пам'ять ПJЮ отамана 
чумаків, який загинув на цьому місці 
В середині XVIII ст. село Тишківці належало до 
королівських маєrків. В люстрації староства 
Галицького з JЮку 1765 вказано: Що в селі була 141 
хата. Населення 846 чоловік. Дохід села з селянських 
господарств у КОJЮЛівську казну становив 7724 злотих, 
26 І'JЮШ за рік. Дохід орендованої корчми у 
королівську казну становив 3618 злотих 10 !'рош. Всі 
селяни села налеЖЗJІи до орендаря маєтку і тільки 6 
селянських господарств належало до корчми, яку 

орендував єврей. 17 

Орендарі євреї чинили різні насильства над 
убогими селянами. Про це свідчать скарги селян на 
цих ділків. Жорстокість баrатих євреїв-лихварів 
викликала ненависть у наJЮдниХ мас. Ось чому дуЖе 

часто повсталі селяни нападали на корчми і маєтки, 
які орендували євреї. 

22 роки знаходився на rіосту війта громади села 
Тишківців Василь Байструк. Він був дуже мудрий 
керівник. Під його керівництвом було збудовано два 
вітряні млини, побудовано гарну церкnу, запJХ)шеними 

циганами-ковалтш навчено ремесла багатьох 

сільських юнаків (звідси й кут "Циrанівка"). За цей 
час в селі nоселилося майже 1 ОО сімей. 
ГJЮмадою села під ксріnництвом війта Василя 

Байструка збудовано греко-католицьку церкву св. 

Миколая. Зроблено її з білого дерева та крито 

гонтом. 18 

У Гмичині був заборонений насильний продаж 

· алкогольних напоїв селянам. 
Наслідна володарка села Тишківців - графиня 

Косаковська. 
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Січень 

1772 р. 

1772 р. 

Серпень 

1772 р. 
1773 р. 
1774 р: 

1780 р. 

1784 р. 
1786 р. 

1787-
1798 рр. 
1787 р. 
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Внаслідок nepщpro поділу Польщі Тиwкіnці п сж;шді 
інших земель Галичини поrрапили під wшду Австрії. 
Початок колонізації . :тхідноукрнїнськпх :Jемель 

Австрійською імперією. 

В селі розквартпрупались апстрійські солдати. 
ТИшківці зазнали морової пошесті. 
Видано цісарський патент про заведення в Галичині 
народноїпарохіальноїцеркви. 

Маєrок у Тишківцях переходить у володіння маrнащ 

Миколи Потоцького. 
Парохом села ТИшківців став отець Іоанн Кети~. 
Внаслідок сильної бурі майже всі хати :шлишилися без 
покрівель. 

Парох села Тишківuі - oreuь Ромуальд Совяковський. 
В Йосифінській метриці 1787 р. Зі!ЗНачено сумаріум 
села: Пан посідав орного поля - 723 морги, 225 
сажнів. З ОДПОrо мopru збиР'МИ пшениці по 16,2 
корця, жита no 9 корців. ячменю по 27 корців. Луків 
пан посідав 229 мopriu 794 сажні. Сіна збирали 
солодкого - 1345 корців, квасноrо - 564 корці. Ставів 
пан мав 2S морrів 1067 сажнів. З ставів збирали осоки 
308 корців. Шд городами, пасовиськами і кущами - 1 
морг. 1029 сажнів давали сіна 19 корців. Шдцані 
мають: орного поля 2931 морr, 608 сажнів. Всьоrо 
зібрано пшениці 5183 корці, жит.~ - 2590 кopuin. 
ячменю - 11591 корець, вівса 10187 корців. Луків 
селнни мали 1104 морги 329 сажнів. Сін:.:t збирали -
солодкого l 0929 корців, квасного 59 корців. Під 
городами, пасоuиськами і кущами буда 54 морги 801 
сажею,. Сіна соло:~кого збир:L111 326 корців. Кущів. 
ставів і nycтou. . ;:лян11 мали 5 моргів 523 сажні, сіна 
збиршш 44 ко1~ці. Всього за селом в 1787 р. було 
орного поли 3654 :морги 834 сажні. В селі була 171 хат.~ 
і ж11ло І 026 чоловік. В селі була rром.щська толока, 6 

1787 р. 

років було поле під толокою, а 6 років 
використовувалося під орну.землю. 
Виписка з інвентаря маєтку села Тишківців 1787 р. 19 

Це село мало: 
парових 65 
поєдиничних 55 
піших 64 
халупників 7 
духовний 1. 

Кожний паровий того села посідає поля разом з толокою 
12 шнурів, поєдиничний - поля з толокою 8 шнурів, піший -
поля з толокою 5 шнурів. Сіножатей - паровий посідає 8 шнурів, 
поєдиНИЧЮfЙ - половину, піший - чеmерту частину. Шдпасища 
і пасовиська n ту міру не входять. Духовний згідно еренції тримає 
поле за 'двох парових. Халупник тримає тільки город. Шнур - то 
міра, здавна уживана, має в собі 12 сажнів, отже один такий шнур 
n довжину 12 сажнів і 12 шнурів в ширину рахуєтьсн за один шнур 
міри орноrо поля і сіножатей незмінно. Той шнур в присуrності 
присяжного, війта і рuдних визначею1х, був виміряний і сажнем 
віденським переміряний, має в собі 11 віденських сажнів, 5 
шосток - тобто польських 36 ліктів. Тому ми, нижче підписані, в 
присуrності представника цісарсько-королівської комісії циркулу 

Заліщики, і начальника-землеміра призначаємо, що вище зпщаний 
опис міри поля нашого здавна ужиn.~ного, справедливо 
визначений, проти чого ані тепер, ані потім не будемо нічого 
перечити, :, все за ретельне і справедливе узнаємо. Про що. не 

вміючи писати, знаком Хреста святого підписуємосJJ. 

1787 р. 

с. Тишківuі 
12 'ІСрННЯ J 71'i;' !J. 

ВШт: Василь Байструк 

Радні: Ілько Берник 
О,1скса Корснюк 

Максим Дідич. 

Тишківці переважно були заселені українцями, хоча 

туr проживала незначна кількість nолякіJJ і євреїв. 
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Подаємо детальний опис селян Тишювців за 31. Василь Попович 25 140 
Йосифінською метрикою 1787 року. 32. Іван ~урак 24 222 

33. Федор Бандурак 23 179 
№ Ф.І.Б. № Площа 34. Стефан Бандурак 2 100 
"/п дому rpymy 35. Олекса Юрків 64 

під домом, 36. Григор Посічинс:кі 
135-

сажні 
66 135 

37. Григор Бідалюк 55 84 

1. Пляц ~у І 1227 
38. Федір Гриrорчук 28 31 

2. Пляц, (}У 2 1840 39. Василь Дзьомбак 63 229 

3. Семен Вели· ,.ко 3 551 
40. Петро Лопушняк 43 164 

4. Іваниха Бандуриха 7 144 
41. Гаврило Байструк 52 і,3 

5. Тимко Гафrуияк 4 132 
42. Юрко Бер:нік 61 -:1 

6. Гнат Бабінський 6 228 43. Іван Лукинишин 59 410 

7. Міхайло Величко 5 702 44. Григор Дзьомбак 60 331 

8. Семен Стиренюк 7 142 45. Григор Гриrорчук 50 140 

9. Федор Шевчук 14 113 46. Юрко Круцик 36 100 

10. Іван Сарчук 7 127 47. Іван Дпвніч 36 100 

11. Онуфрій Равлюк 8 135 48. Стефан Коркод:нік 34 140 

12. Михайло Дукас 16 227 49. Стефан Лозор 32 256 

13. Василина Бандурачка 15 156 50. Михайло Воробель 33 280 

14. Федір Коротій 11 180 
S 1. Іван Шевчук 40 308 

15. Ромко Мазур 8 264 52. Микита Овчарів 38 77 

16. Никола Крупа 9 100 53. Лук'ян Політико 37 66 

17. Гнат Стримуняк 10 60 
54. Федор Боднарук 41 210 

18. Дмитро Лисак 20 180 
55. Андрій Тимощук 39 162 

19. іван Перечка 12 100 
56. Петро Мисик 42 688 

20. Федор Перечка 22 28 
57. Михайло Неїла 45 350 

21. Федор Ролек 29 49 
58. Стефан Мисик 48 225 

22. Олекса Водянчуччин 174 56 
59. Василь Байструк 44 225 

23. Петро Пищак 29 100 60. Василь Оскіпійчук 43 7() 

24. Іван Лисак 19 133 
61. Федор Коркодюк 56 136 

25. РQман Шарrион 41 60 62. Василь Векірчик 58 128 

26. Мак<щм Байструк 31 804 63. Данило Остапійчук 169 70 

27. fафія Рw~ійна 31 400 
64. Максим Гищук 57 86 

is. Ва1щ.1п~ П1,ща 24 236 
65. Іван Гищук 54 \ .SO 

29. Якm Романіца 26 350 66. Василь Дмитерко :-3 \')(, 

ЗО. Н1ч'°р Мисик 49 90 
67. Тимко Дидиків 52 Їh 

68. Стефан Дідич 51 375 
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69. Семен Пеца 50 130 107. Андрій Бурак 104 189 
70. Михайло Рощук 76 240 108. Петро Тришкалюк 105 300 
71. Матій Рощук 75 276 109. Яків Тришкалюк 116 302 
72. Андрух Верищочка 74 140 110. Яків Гарбарук 15 288 
73. Василь Паращук 73 59 111. Стефан Мацко 12 255 
7 4. Максим Дідич 72 120 112. Федор Гафтунек 117 88 
75. Яків Гищук 70 48 113. Іван Ткачик 109 252 
76. Іван Мацко 69 218 114. Василь Рощук 108 99 
77. Прокоп Марценюк 77 65 115. Петро Дзьомбак 114 96 
78. Федор Скуков 79 135 116. Петро Глуханюк 106 156 
79. Дем'ян Заянчковский 48 540 117. Олекса Грущуляк 107 224 
80. Андрій Заянчковский 172 480 118. Михайло Пілілчак 103 144 
81. Іван Грималюк 80 448 119. Григор Калиняк 112 122 
82. Федор Бабінський 81 1755 120. Олекса Заянчковский 111 452 
83. Михайло Коренюк 17 48 121. Тимко Мацко 120 304 
84. Олекса Коренюк R4 139 122. Олекса Триwкалюк 113 666 
85. Василь Глуханюк 82 120 123. Дмитро Сойчук 118 330 
86. Яків Глуханюк 13 240 124. Гнат Пілілчук 119 270 
87. Дем'ян Дзьомбак 122 100 125. Григор Ткачик 121 375 
88. Іван Дзьомбак 91 356 126. Тимко ПищаК 123 170 

89. Федор Мисик 90 515 127. Василь Пищак 143 72 

90. <І>едор Лисак 89 110 128. Стефан Петльоха 124 207 
91. Стсфаниха Коротчнха 83 211 129. Василь Петльоха 125 188 
92. Олекса Глуханюк 85 104 130. Василь Заянчковский 126 288 
93. Гнат Сойчук 86 430 131. Іван Глуханюк 110 50 
94. Василь Бабінськніі кх 144 132. Михайло Ткачик 127 312 
95. Григор Соіі•1ук 93 4.;;, 133. Іван Г олоднюк 128 576 
96. Дмитро Бабінський У2 І cJ!) 134. Василь Волощенюк 129 2494 
97. Семен Сойчук 93 256 ' 135. Федор Верика 171 374 
98. Федор Кищук 99 448 136. Прокоп Заянчківский 130 41Н 

99. Іван Кищук 10 204 137. Олекса Петрунек 157 555 

100. Федор Мацко 98 1444 138. Михайло Т ришкапюк 136 7()2 

101. Василь Джа.шшанюк 96 40 139. Олекса Шітковськии 133 180 
102. Федор Г,щіщук І, i 1 У() 140. Василь Михалчук 135 348 ., ... 
103. Іваниха Бойчучка 9:- 96 141. Яків Сойчук 140 203 
104. Василь Мізюк 1}7 ~-, 142. Іван Тиранюк 138 168 
105. Микита Філіnчак 12() 40 143. Михайло Пронич 137 103 
106. Федор Дж,UІаnанюк І II І 144 144. Яків Савчук 141 133 
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145. Андрій Білик 
146. Григор ГолоДНІОк 
147. Петро Майдин 
148. Яків Шубля 
149. Яків Заводовский 
150. Василь Романіца 
151. Федор П ронич 
152. Ігнат Сойчук 
153. Яків Матвійчук 
154. Петро Білик 
155. Олекса Білик 
156. Іван Кущак 
157. Михайло Морган 
158. Петро Джалапанюк 
159. Федор Петруняк 
160. Стефан Пронич 
161. Іван Романіца 
162. Семен Дідич 
163. Тимко Дзьомбак 
164. Андрій Пеца 
165. Михайло Пеца 
166. Тимко Пеца 
167. Іван Голоднюк 
168. Гаврило Стефанцьов 
169. Микита Пеца 
170. Совяковский Р. 

142 
142 
144 
146 
150 
147 
140 
86 

149 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
162 
161 
163 
164 
158 
159 
160 
165 
167 
166 
168 

63 
148 
120 
287 
352 
4R 

144 
32 
96 

336 
234 

80 
546 
75 

246 
167 
76 

162 
125 
558 

85 
36 

144 
51 

183 
552 

У метриці 1787 р. зпщуються такі урочиша села 
Тишківців: Крижвати, Ощипівці, Корчмиша. 
Карасьове, Гнилова, Гармасовці, Лютичове. Д:~еровии 
лан, Хрестова мопша, Лучкові лефняки, Широкі 
болота, Лифняк, Сіножать Крижовата, Лучка, Рита 
могила, Рівня Ормиянська, Млаки, Дуцєк, Дорога 
Ормиянська, Брама громадська, Серединок, Циганівка. 

У 1789 році село мало: 
парових - 67 
поєдинку - 56 

піших- 65 
халупників - 7. 

~· Громада Тишківців поля має 3940 моргів і 331 сажень 
fОJІОКИ, Кожен паровий-підданий на підставі інвентаря з 1789 року 
- вщробляє панщину. Влітку протягом 29 тижнів по 2 дні, а 
звмою - 23 тижні no 1 дню. На рік його робота становить - 81, 
день. Крім того, такий підданий дає пану: вівса - 2 корці 8 гарціВ-, 
каплуна - 1, курки ...:.. 2, яєць - 12, моток пряжі з панського 
nрядива. І сплачував ~шньшу 22 золотих ринських. 

Поєдинчий-підданий влітку працює по 1,5 дня, взимку по 
1 дню. Круглорічно працює 1 конем. Його робота становить 66,5 
днів на рік. Крім того, дає: вівса - 1 корець 4 гарці, курки - 2, 
яєць - 6 , півмітка пряжі з панського nрЯдИва. Платить чиньшу 
11,5 золотих ринських. 

Піший-підданий влітку і взимку панщину відбуває, 

цілорічно його робота становить 52 дні. Крім того, дає: осипки -
24 гарці, 1 курку, 6 яєць, півмітка пряжі з панського прJІДИВа, 
платить чиньшу - 11,5 золотих ринських. 

. Халупники - мають тільки город коло хати. Згідно з 
давніми інвентарями відробляють по 12 днів пішої панщини і по 
півмітка пряжі з панського прядива. Іх грунти пожитку їм не 
приносять ніякого. 

В громаді с. Тишківців мешкає 5 шляхетських родин. 
1. Дем'ян Заянчковский - паровий, 21 морг 960 сажнів 
2. Олекса Заянчковский - паровий, 21 морг 960 сажнів 
3. Прокоп Заянчковский - паровий, 21 морг 960 сажнів 
4. Михайло Заянчковский - піший, 8 моргів 1024 сажні 
5. Василь Заянчковский - піший, 8 моргів 1024 сажні. 

Шляхтичі ці за те, що не роблять панщину, платять 

rpoumмa 53 золотих ринських на рік. Крім того, разом з другими 
пщданими дають ці три парових по 2 корці 8 гарців, 2 піших - по 

24 гарці. Крім того, з листами за панською потребою їздять. Війт, 
завідуючий форшпаном, на 12 днів панщини має меньше від них. 

Крім вказаних повинностей: 
Мельник - за некормління вепра платить пану 2 ринських ' 

і 24 дні пішо на будівництві відпрацьовує. А також віддає пану 
третю мірку від змеленого. 
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Згідно здавна уживаного звичаю слузі церковному 

згідно з угодою платять 1 золотого ·ринського. Дяк до га 
десятини не належить інuшх десятин ні в натурі, ні в грошах 

платить. 

Пасовищ в селі постійних немає, а за те, що худ 

,,випасається на нерозроблених ланах, відведених щороку для п· 

громада платить чиньш, який називається роrовищизною. 

кожної шrук.и: вола - 17 золотих ринських 
коня, корови - 15 
відзимки - 5 
вівці - 4,5 
кози - 2 золотих ринських. 

Десятину пчолину піддані в натурі дають - lО~й пень. llioп 
знаходяться за три милі від села. Є дуже малі і використовуються 
лише для панських потреб. 

Тутешні піддані на протязі багатьох років мають власну 
громадську толоку в "Сіножатях''. яку вони щороку між собою 
ділять, але котрі громада однако разом не вживає. Поділ той 

відбувається згідно пропорції, як хто до відбування панщини 
зголошується. 

Піддані посідають: 
Паровий - орного поля 12 моргів 1536 сажнів, сіножатей 8 

моргів 1224 сажні. 
Поєдиничний - орного поля 9 моргів 1152 сажні, 

сіножатей 4 мoprn 512 сажнів. 
Піший - орного поля 6 моргів 768 сажнів, сіножатей 2 

мoprn 256 сажнів. 
Халупник має тільки город коло хати. 
Панщина в натурі обов'язково потрібна. оскільки пани 

мають обширні лани, котрі без підданих в жодний спосіб 
обробити не можуrь. 20 

1789 р. 

1789 р. 
Квітень 
1789 р, 
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Орендарем тишківських маєтків став шляхтич Ян 
Шкроховський. 
Війт громади села Тишківців - Василь Совяковський. 

Церковними візетерами зроблено ретельний опис 
греко-католицької церкви св. Миколая в Тишківцях. 

р. 

1790 р. 

1791 р. 

1791 р. 

1792 р. 

1793 р. 

1798 р. 

1798 р. 

1799 р. 

1800 р. 

Королівські села "королівщини" переводять У 
власність держави. Після 246-річного панування 
Потоцьких с. Тюnківці перейшло до Австрійської 
казни. 

у Самборі на фабриці братів Фельчинських 
виготовлено шість мелодійних дзвонів до дзвінниці. 
Австрійський уряд віддав село Тишківці у власність 
австрійському барону, вірменину Йозефу Болосу фон 
Антоневичу. 
Важкою панщизняною працею селян Тишківuів, на 
площі 170 моргів в урочищі "Сіножаті" закладено для 

. й ф' "Анто . " 21 барона роЗК1ШНИ ІЛЬВарок нmка .: . .. 
Початок знаменитої в повіті громадсько~ Тишювсько1 
толоки. Використовувалась для випасу худоби, овець і 
свиней. Поділялась на три округи: 

1. Могила, Карасів, Ощипки. 
2. Луків, Залани. 
3. За горов, Лефнєк, Пропади. 

Експлуатація в селі досягла досі нечуваних ро3М1РШ: 
Барон вів розгульне жипя, тримав велику прислугу 1 
30 гайдуків. _ 
Парохом села Тпшківців був місцевий у~енець 
отець Грималюк. Він часто вступав в конфл1кти з 
Йозефом Болосом фон Антоневичем, захищаючи сел~ 
від надмірної експлуатації. Через це в скорому час1 

змушений був залишити село. .. 
у ТИшківцях на парохію був назначений отець Гавриш 
Заславський. Це була культурна і моральна людина. 
Закінчив студії Віденського університету. В~ьно 
володів багатьма мовами. Вперше створив У Тишкшuях 
"Братство тверезості". Під його керівництвом в 1811 р. 
в селі було відкрито дяківську школу.22 

Тишківці належали до домінії Чортовець, uиркулу 

Заліщики. 
у селі ТИшківцях було шість корчм. Велика гуральня 
знаходилася на фільварку "Чубате", який межував з 
полями села. 
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1807 р. 
1807 р. 

Квітень 
1807 р. 

1808 р. 

Червень 
1809 р. 

1810 р. 

15 лютого 
1810 р. 

1811 р. 

1811 р. 

Грудень 

1811 р. 
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· Вийшов патент (ук~з) цісаря Франца І, який 
зобов'язував кожного жителя мати прізвище. 
У Тишківській церкві заведено нові метричні книги. 
Розпочато реставрацію другого маєтку Потоцьких в 

селі (район сучасного колгоспу). З невідомих причин 
роботи було припинено. 

На півночі села, в урочищі "Городище" і "За окопом, 
закладено новий сільський цвинтар. Висвятив місце 
отець-декан Гавриїл Заславський. Сучасна назва -
"Старий цвинтар". Хоронили на ньому до 1914 року. 
Остаточно знесено сільську оборонну вежу 

"Громадську браму" 1572 р. і засипано рови в районі 
сучасної вулиці ім. Т. Г. Шевченка. Матеріали забрано 
на добудову фільварку ''Антонівка''. 

У панському маєтку на "Осередку" були 

розквартировані драгуни польського князя Йосифа 
Понятовського. 
Барон Йозеф Волос фон Антоневич докупляє 400 
моргів в Чортовецького пана і 300 моргів орної землі з 
маєтку Вікно. Ці землі були прилучені до фільварку 
"Антонівка". 

В Снятинську окружну касу здано з Тишківської 
церкви цінних ювелірних виробів із золота на суму 200 
золотих флоринів. 

В селі згоріла дерев' яна каплиця "Воздвиження 
Чесного Хреста", яка знаходилася в районі сучасного 
розташування хрестів за скасування панщини. 

Село Тишківці належало до Коломийського Циркулу 
(управи). 

В Тишківцях під керівництвом отця-декана Гавриїла 
Заславського було засновано народну парохімьну 
школу, яка повністю контролювалася церквою і 
утримувалася за рахунок громади і церковної казни. 

Завданням школи було навчити дітей. нкі досяг,1и 

1811 р. 

14 квітня 
1812 р. 

1812 р. 

1820 р. 

1820 р. 

1820 р. 

1820 р. 

шкільного віку, читuти, писати рахувати. Наука 

викладалася рідною мовою. 
Першим учителем в Тишківцях був уродженець села 

дяк Михайло Мисик. 

В Снятинську окружну касу знову здано з Тишківської 
церкви давні вироби із золота і срібла. 

В Тишківцях поселилося 12 родин з Долини. Це: 

Равловські, Кузі, Бойчуки та ін. 

В селі поселилися: 

Гудзачка Дмитриха 

Воробець Іван 

Білий Іван 

Мельничка вдова 

Дзьомбачка Марія 

Матійчин Василь. 

В Тишківцях проживало 225 сімей. 
Селяни Тишківців відбували такі повинності: 

42 парових робили панщину 86 днів. Парові, крім 
того, давали пану: 1 півня, 2 курки, 12 яєць, пряли 
прядиво 11 ліктів, давали по одному корцю ячменю і 

вівса. 

62 поєдинки робили панщину 72 дні. Давали пану 1 
міток прЯдива, ЗО пасен по 30 ниток. 

84 піші робили панщину 58 днів. Давали пану дві 
курки, 6 яєць, півмітка прядива. 

23 халупники робили панщину 32 дні, пряли 15 
пасен прядива. 

16 чиньшовиків не робили, платили 12 золотих 
рИНСЬЮІХ річно. 

Крім того, всі піддані платили з грунту l 3 золотих 
ринських, пляцовс, станове, очковІі) й рогове. 

Управляє маєтко:м Йозефа Болоса фон Антоневича в 
Тишківцях поміщиця Альбіна Ромашкан. 
У Францисканській метриці зустрічаємо чітке 
зображенші герба села Тиш.кінців, мабуть, вживаного 
ще з XVIII ст. На голубому фоні, який знаменує красу 
і велич, зображено золотого щита :з короною 



1830 р. 
1830 р. 

Січень 
1831 р. 

Березень 

1831 р. 

1831 р. 

1831 р. 

Осінь 
1831 р. 

1831 р. 

1831 р. 
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символом королівських володінь, до яких належали 

Тишківці. Золотий щит з короною, увінчаний в центрі 

трояндами (ружами) - символ процвітаючого села. 

Колористика герба, увінчана яскравими узорами, 
символізує славу, стійкість і мужність мешканців села, 
їх готовність завжди стати на захист.23 · 

(Герб зображено на титульній сторінці нашого 
видання). 

У Тишківцях заручено 17 пар, померло 20 душ. 
Внаслідок сильної бурі майже всі хати в селі 

залишилися без дахів. 

У селі існує товариство тверезостj, яке передало 100 
золотих ринських на будову Народного дому у Львові. 

Очолював товариство отець-декан Гавриїл 
Заславський. 

Село зазнало страшної епідемії холери, пошесть 
бушувала .цілий рік. 
Отець-декан Гавриїл Заславський висвятив в районі 
"Коржівки" холерний цвинтар,· .на якому хоронили 
люд~й із сусідніх сіл. Ями засипали вапном. Померлих 
хоронили без належних церемоній і оплати. 

Під час пошесті холери о. ГавриІл Заславський 
допомагав селянам •шм міг. Він виконував функції 

лікаря, по 50-60 дітей кормилося в нього кожного дня, 
роздавав їжу бідним і хворпм селянам. 

Захворівши на холеру, помер отець-декан Гавриїл 
Заславський, вірно прослуживши громаді села 34 роки. 
Похоронений на "старому цвинтарі". 
Помер в Тишківцях власник села бuрон Йо:Jеф Боло1.: 
фон Антоневич. Похоронено його у Відні. 
МаЄТІqf Йозефа Болоса фон Антоневича в Тишківuях 
переходять у власність відомої вірменської шляхетської 
родини Ромашканів. Власниця села - поміщиця 

Альбіна фон Ромашкан. 

4 ci•rnя 
1832 р. 

1832 р. 

1 вересня 
1833 р. 

Парохом села Тишківців призначено отця Михаїла 

Лука~µевича. 

В Тишківцях проживало 1328 душ греко-католиків. З 
них 1022 спосібні до сповіді, 306 неспосібні. Обручено 
16 пар, померло 29 душ. 

Інвентар 
греко-католицької церкви в Тишківuях, розташованої 
в приватному маєтку Тишківці, Коломийського 
округу, належить до Львівського греко-католицького 

архиєпископства, находиться під патронатом 
дворянина Антона фон Ромашкана - наслідного 

володаря села Тишківці. Який заново складений і 
ратифіцірований на основі окрежно:rо дозволу від 19 
серпня 1833 року №11068 в зв'язку з вакансією із-за 
смерті бувшого свяшеника. Гавриїла Заславського , 
призначенням 4 січня 1832 р., священика Михайла 

Лукашевича. 

А. Інвентар церкви 

греко-католицької парохіі 
вс. Тншківцях Коломийськоrо окруrу. 

І розділ (опис церкви і її обладнання) 
Церква під іменем Святого Миколая була збудована, як 

свідчить kнуючий -документ від 30 квітня 1789 року, в 1768 poui 
громадою села. 

Вона роз:міщснu на Захід, в середині села. Вся зроблена з 
білого м'якого дерева і покрита гантом. В довжину має 25/2, u 
ширину 181/ 2 ліктів. Освічується шістьма великими заскленими 

вікнами. Вхід з Південної сторони має досить великі двері на 
залізних петлях з зuтвором і залізним замко~1. Крім ·шхрестя 
більше немає бокової каплиuі. ЦерКJЗа 1ющілuна на три великих 
відді1ення: пресвітерська, середня частина (неф), бабинець. 
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Церква у:крашена гарним великим куполом, на якому 
установлений великий залізний хрест. 

Церковна площа і дзвінниця оrорожені муром. В самій 

церкві дейсус частково позолочений і у:крашений різьбою. Ціна 
цієї церкви разом з її всіма частинами, при умові, що все 

знаходиться в хорошому стані, може бути - 300 флоринів. 

Б. Дзвінниця 

Перед входом в церкву, на церковній площі, обrорожена 

муром, з лівої сторони стоїть дзвінниця, тоже із дерева під 

rонтовим дахом. 

Оцінена в 20 флоринів. 

Іконостас 
Головний з образом св. Сальватора мальований на дереві 

оцінюється в 6 флоринів 
Справа боковий, з образом Святого Миколая 

оцінюється в 20 флоринів 
Зліва боковий, з образом св. Марії 

оцінюється в 18 флоринів 
Рядом образ св. Варвари 

оцінюється в 32 флорини 
Весь іконостас вирізаний із дерева, різьблений, по різному 

помальований та позолочений. 
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Кафедри для проповіді немає. 
Oprnнa немає. 

Дзвони 

1. Великий дзвін на дзвінниuі 
2. Меньший дзвін 
3. Два меньших 
4. Два МШІеньких 
5. Чотири маленьких вівтарних 
6. Один дзвін в куполі церкви 
Купелі немає. 

Гробівця немає. 

- 20 фл. 
- 10 фл. 
- 10 фл. 
- 8 фл. 
- 2 фл. 
- б фл. 

Золото і срібло 
1. Срібний великий келих позолочений. 
2. Позолочена всередині і ззовні велика коробка із срібла, в 

ній малі коробки із золота. 
3. Великий золотий келих з підставкою і маленькими 

ложечками (цінність 48 фл.). 
Також вказано ·на те 15 лютого 1810 р. і 14 січня 1812 р. в 

снятинську окружну касу було здано цінні ювелірні вироби із 
золота. За що 8 липня 1826 р. священиком було получено із 
Коломийської каси валютою 300 фл. 57 кр. 

Мідь і бронза 
Перераховується багато різних предметів із різних металів, 

із дерева, ризи, церковний одяг, вівтарні скатерті і багато 

церковних книг. 

Ооись документів і актів 
В церкві зберігаються різні давні акти і метрики. Церкву 

цю описано в документі, складеному в 1789 році. І в основному 
багато бухгалтерського еленхену. 

1834 р. 
1 липня 
1834 р. 

Антон Матковський, регент 
Михайло Лукащевич, rр.-юпол. священик 

Тишківці, 1 вересня 1833 р. 24 

У селі проживає 1382 греко-католиків. 

У селі функціонує парохіальна школа, збудована на 
кошти громми і церковної казни. В школі чере:, 
сильну пошесть холери навчається тілью1 l О учнів: 

1. Яким Івана Скіuька - 7 рокіu 
2. Максим Гната Бандурки - 7 років 
3. Семен Степана Заячківського - 7 років 
4. Степан Павла Жлібк(• - 9 років 
5. Василь Григора Завадоnського - 9 років 
6. Дмитро Василя Заячківського - 10 1юків 
7. Яким Семена Крупа - 11 років 
8. Яким Гната Крупа - 11 років 
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1836 р. 

1837 р. 

1838 р. 

1841 р. 

25 вересня 
1844 р. 

1844 р. 

1846 р. 
1846 р. 
- лютий 

1847 р. 
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9. Андрій Сидора Заячківського 
1 О. Федір Микити Кульчинського 

в.ідмі:нник нав"Іання .. 

- 12 років 
- 12 років, 

Селяни Тиш:ківців відбували такі повинності: 
панщини 82 дні на рік, ті що мали тягло - 52 дні з 
тяглом, здавали на панський двір по 1 півню, 2 курки, 
12 яєць, 30 мітків пряжі із панської вовни, олію. 

Селяни, які не мали тягла, додатково давали 1 півня, 1 
курку, 10 яєць та 15 мітків пряжі. Халупники - на рік 

26 дНів панщини, здавали 12 мітків пряжі з панської 
вовни. В селі в цей час працювало два ремісники, які 

платили по 12 ринських чиншу. 
В громаді села Тишківuі в будинку під №247 
поселився ремісник, виходець із Тернопільщини Юзеф 
Купчинський з дружиною Анджелою (з роду 

Копистинських - гербу Корчак). Панщину не робили, 
займалися ремеслом, з них обов'язково 12 днів на рік в 
панському маєтку. Платили чиншу 12 золотих 

ринських річно. 
Війт села Тишківuів Дем'ян Пронич при в'їзді в село 
зі сторони Городенки, на місці поруйнованого часом 
пам'ятного знаку, встановленого громадою села 1760 р. 
в знак загибелі там отамана чумаків, встановив 

великого кам'яного хреста. В селі закріпилась назва 
"Дем' янів хрест". . 
Число душ греко-като.ликів в Тишхівцях 1601, парох -
отець Михаїл Лукашевич. 

Губернатор Галичини видав указ про введення 

товариства тверезості при всіх парохіях. 
В селі на кошти громади і церковної к,~:JНИ :16удовании 

гарний 6-ти кімнаnrnй будинок для свяшеників. 
Помер в Тишк.іFUf'У отець Михаїл Лукuшсвич. 

На парохію в Тишювuях став отеuь-:швілатель Іоан 
Каліневич. Завідатель, адміністратор парохії не 

Березень 

потребував затвердження колятора. Завідував парохією 
аж до призначення пароха. 

1848 р. На парохію призначено отця Осипа Шухевича. l5 

З того часу минуло більше ста років і ось, досліджуючи 
події того часу, нам вдалося встановити деякі нові факти з життя і 

діЯJІьності цього несправедливо забутого українського 
письменника. В передньому слові до книги "Переводи і 
наслідування Осипа ,Шухевича" (Львів,1883) І. Франко писав: 
"Переводи і настдування, заміщені в цій книжuі - пам'ятка 
житrя і праці чоловіка майже не знаного в нашій літературі. а 

претім заслуговуючого на всенародНе визнання. Переводи дуже 

корисно свідчать про те, як пильно Осип Шухевич 
прислуховувався до мови народНоЇ, яким обширним способом тієї 
мови він володів ... Праці Осипа Шухевича свілчать ше и о ті,1. н:1 

які ши.рокі розміри задумували наші патріоти з доби нашого 
народного відродження працю на збагачення нашої словесності. як 

сміливо і совісно приступили до ,щла. '' 



ОСИП ШУХЕВИЧ народився в селі Раківці Городен~ 
ківськоrо повіту в багатодітній сім'ї Остапа Шухевича. Початкову 
освіту одержав дома від батька. В 1824 році батьки віддали його до 
гімназії в Бучачі. Ще в 1818 році батько Осипа тяжко захворів, а в 
1824 його вже не стале ' 1'Шишилося п'ятеро сиріт і вдова, без 
найменшого маєтку, r йній Н)І)ІЩі. Дітям доводилося тяжко 

працювати на свQє утр- .ня. Малий Осип до Бучача до гімназії 
ходив тільки (босий) 1:ки і від матері одержував на своє 
цілорічне навчання пау хлібин та кілька крейцер1... Добре 
сімейне виховання та велике бажання вчитися здобули йому 
прихильність вчителів і любов шкільних товаришів, які 
допомагали, хто чим міг. 

По закінченні Бучацької гімназії в 1832 р., одержавши від 
матері 1 простого ринськоrо на дорогу, Осип подався до Львова. 
Тут приватними лекціями він протримався цілий перший курс 
філософії (рівнозначної з VII курсом rімназіі). На першому курсі 
він одержав так звану "священицьку" стипендію - 80 флоринів на 
рік. З цього часу настало трохи краше життя для Осипа. 

Приїхавши додому, гарно одягнений, він показався свош 
старенькій матері, котра аж перелякалася і скрикнула: "Чи не 
вкрав ти це від кого?" 

Після курсу філософії Осип вступив 1835 року до духовної 
семінарії, де, крім богословських наук, які його не дуже цікавили, 
займався глибоким вивченням математики, географії, історії і 
літератури, яку тоді викладав у Львівському університеті Микола 
Михайлевич. 

Даючи глибоку характеристику цьому періоду із життя 
Осипа Шухевича, І. Франко писав: ''Роки 1833-1840, ес були роки 
найбільшого і нщ1кращоrо руху духовного у Львівській духовній 

семінарії руській. Семінарські мури містили тоді в собі найкращий 
цвіт галицько-руської молодіжі. мужів, котрі опісля мали статися 

головними проповідниками духовного і літературного відродження 

руського народа в Галичині. Досить згадати заrальнозвісні поважні 
імена, як Маркіяна Шашкевича, Якова ГолОJшцькоrо, Івана 
Вагилевича, Антона Моrильницькоrо, Николая Устияновича, льва 
Трещаківськоrо, Антона Добрянського - і перед нашими очима 

ясно стає живий і світлий образ того товариства, серед якого 
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опинився в семінарських мурах і Осип Шухевич. Молоде свіж? 
розбуджене патріотичне чуття, револю1;\ійні nо~ля~ та ~ири~. 
запал до науки, до розширення своrо сштоrляду 1 шзнаннн 1;:_тор11 
свого народу - ось що відзнача::: насамnе.;:>ед Осип:::.." , ;;:~ед 
цього товариства людей гарячих, за,, . .штих, окрилених вe.J.l~ ;.,и 
надінми і охотою до праці Осип став швидко по:мв,:,и,,,. 

Обдарований надзвичайною пам'ятrю і гарним о~аторським 
талантом, він особливо відзначався своїми семш?рськими 

науковими доповідями. . . •v 

у 1835 році у Львові виникла шдшльна револющина 
організацін "Союз друзів народу", що була, за визначенняv. rудноrо 
з донощиків "школою революції" для молодих. Активну щсть в 
дінльності цієї організації брав і Осип Шухеви~. Серед 
українських підпільників поширювалася забо~он~на штература, 
твори Вольтера Шіллера Міцкевича, а також в1рш1 К. Цаплевича, 

' ' . "Н V" в яких Ю. Горошкевича, рукописна вщозва . арод~ руськии , 
звучали заклики до українських селян 1 молод1 разом з польським 
народом боротися за своє визволення. Наприкінці 1837 року 
виникла нова таємна організація - "Союз синів Вітчизни". Вона 
успадкувала платформу своєї попередниці, доповнивши ~ 
положеннями про підrотовку до збройного повстання. ?~~м ІЗ 
активних учасників і керівників цієї підпільної оргаюзацн був 
Осип Шухевич.26 

Піднесення демократичного руху в Галичині за широкою 
участю польської та української молоді з одного боку та зр?стаюча 
небезпека єднання і співробітництва слов'янських Р?1В - .? 
другого викликали серйозне занепокоєння прав~~х юл Австрн. 
Наприкінці 30-х років широко розгал~ене шдшлля Галичини 
було розгромлене. Десятки ЙОГ~ riacHИIOB кинуто В тюрми, Над 
сотнями встановлено нагляд полщн. . 

у 1838 році Осип Шухевич закінчує семінар1ю. Славною 
була його прощальна про1:овідь. . . . 

Осип Шухевич відзначався 1 своєю п~ац~овит1стю ~ студ~~х 
класичних і сучасних мов, 12 з яких .~олод1~ вшьно. Виюд У с 1т 
"Русалки Дністрової", підготовлено~ семшарськими друзям~
членами "Руської трійці", окрилив О. Шухевич~, і з ~ього часу в.~н 
почав серйозну роботу над своїми ··.переводами 1 наслщуваннями . 
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У 1840 році О. Шухевич одружився в селі Пійлі поблизу 
Калуша з Анною Кульчицькою, і того ж року його було таки 
висвячено. Але він і далі перебував під пильним наглядом поліції,. 
його вісім раз перекидали з села до села, аж поки в березні 1848 
року він не поселився в Тишківцях, ,це прожив аж до своєї смерті 
1870 року. 

Революційні події 1848 року активізували літературне 
життя краю. Радо відгукнувся на скасування панщини і Осип 
Шухевич. Завдяки І. Франкові і сину Осипа Шухевича о. Зенону 

нам відома майже вся літературна спадщина письменника 1848-
1850 років. В 1848 році О. Шухевич написав ряд поезій - . 
"Подорожній", "Хоробрий воїн", сонети, здійснив ряд перекладів 
античних і західноєвропейських класиків, зокрема з Гердера і . 
Ернеста-Фрідріха Шульца (поеми "Заклята рожа", "Цецілія"), 
поеми "Граматика" і безсмертна "Пісня про хліборобство", з якої .. 
прекрасно перекладено всі 4 розділи "Рільництво", 
"Садівництво", "Бджільництво" і "Годівля худоби" Вальтера 

Скопа ... 
На жаль, вся основна творчість Осипа Шухевича до 1848 · 

року була знищена цісарською охранкою. До н~ дійшла тільки 
наукова доповідь 1840 року "Відношення підданих до монарха". 

Крім літературних праць 1848-1850 років, нам відомо про 
деякі уривки поем і прекрасний рукопис проповідей, датований 
1866 роком. В своїх творах письменник висловлює палку любов до 
рідного народу і віру в його краще майбутнє, проявив і неабиякі 
поетичні здібності. І. Франко відніс літературну творчість 
О. Шухевича до кращих надбань г~ицької літератури першої 
половини ХІХ ст. 

У Тишківцях ще до недавнього часу в місцевій церкві 
зберігався особистий архів О. Шухевича. Там було все листування 

письменника, його проповіді, рукописи літературних творів. На 
жаль, архів цей в 1977 році було просто по-варварсью1 спалено. 

У Тишківцях О. Шухевича дуже поважали. Переказують, 

що він, коли зачитував указ про скасування панщини, разом з 

селянами Тишківців плакав від радості. Своїми руками заклав 

пам'ятний знак на честь скасування панщини, який теж знищено . 
уже в наш час. О. Шухевич брав шстивну участь і у звільненні 
селян від опікунських повинностей пана в 1850-1855 роках. Він 
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багато зробив у Тишківцях на ниві освіти і в 1856 році віддав 
будинок, в якому жив, під школу - одну з перших народних шкіл 
fороденківського повіту. 

У 1863 році селяни Тишківців виставили кандИдатуру 
осипа Шухевича на посла до Відня. Але запеклі противники:, пани 
і підпанки, доклали всіх зусиль, щоб його не обрали. Боялися 
вони, мабуrь, недарма його блискучого ораторського таланту, з 
яким він завжди з чесnо боронив справи рідного народу. 

26 березня 
1848 р. 

17 квітня 
1848 р. 

1848-
1849 рр. 

1848 р. 

17 травня 
1848 р. 
Травень 

1848 р. 

1848 р. 

ЗО травня 

1848 р. 

Липень 
1848 р. 

Родина отця Осипа 
Парохіальному будИНку. 

Шухевича поселилася в 

Імператор Фердинанд підписав патент про скасування 
в Галичині "всіх панщинних робіт і підданських 
данин". 

Відбулася буржуазно-демократична революція в Австрії 
- "весна народів". 
У Тишківцях зруйновано і дощенту спалено панський 
маєток на "Осередку", відомий ще з XIV ст. 

Скасовано панщину в Галичині. 

Селяни Тишківців разом з отцем Осипом Шухевичем 
заклали в селі пам'ятного хреста з написом: "Сіє 
знаменіє хрестноє, во пам'ять свободИ і знесення 
панщини з дня 16 мая 1848 року". 
Селяни ТИшківців разом з реєстрами повинностей, 
батогами та нагаями символічно закопували в землю і 

пляшку з горілкою. 

Створено "Раду Руську" в селі Тишківuях на чолі з 
парохом о. Осипом Шухевичем. 

У сільській народній школі повністю запроваджено 

викладання українською мовою. 
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1848 р. 

1849 р. 

1849-
1855 рр. 

15 травня 

До і під час скасувань паюцини війтом 

Ілько Грималюк. Він дуже вимагав від сел 
відробляти пашцину, за що після скасування панщи 
був жорстоко покараний. Перед своєю смертю в· 

наказував своїм дітям і внукам, щоб вони ніколи 
були в сільському уряді, бо це невдячна робота. 
Хоча панщина була скасована, та поміщиця Альбін 
Ромашкан не поспішала звільняти селян і 

впроваджувати реформу. 

Селяни Тишківців виплатили викупні суми за 
скасування "опікунських повинностей" пана. Селянам 
було відведено частину панського поля "Сіножаті"'~ 
"Рівня" і "Могила". 

1849 року У селі Тишк.івцях народився відомий культурно" 
громадський діяч, всесвітньовідомий етноrра 

Володимир Шухевич. 

ВОЛОДИМИР ОСИПОВИЧ. ШУХЕВИЧ - ім'я, овіяне 
легендами і переказами. Муж, який в своїй особі втілював історію 
всіх національних змагань, у всьому брав живу, активну участь' 
завжди і всюди клав основи нашої державності, давав свою цінну 
щиру працю. Відомий нам як професор, педагог, всесвітньо 
відомий етнограф; визначний громадський діяч. 

Володимир Шухевич народився 15 травня 1849 року 
Тишк.івцях, Городенківського повіту. Цю дату народження берус 
стверджувати і із військового свідоцтва. Досі в багатьох ловідкови 
виданнях вказувався 1850 р. На основі перевірки архівни 
матеріалів 1850 р. - дата вказана помилково. 

"Родичі його, парох Осип Шухевич і мати Анна 
Кульчицьких-Щумило, мали родину дуже численну. Володими 
був третім з роду сином - всі діти одержали старанне патріоти'
виховання, і кожний з них відслужив в своїм пізнішім житті чес 
і характерно свою службу національній справі. Покійний о. Оси 
Шухевич був чоловіком щирого патріотизму, незвичайн 
ілтелігенції, займався літературою, перекладав на українську мо 
твори римських класиків." 
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. . .. до норм~ної школи ходив Володимир в Коломиї, до 
JiМНa3ll - в Черншцях, останніх два роки навчався у Львівській 
академічній гімназії. У VIII К.JІасі гімназії був призваний до 
'f'РИЛітньої військової служби. Військова служба від капрала до 
фельдфебеля. В Будапешті під час служби одержав дозвіл на 
складання матури (на німецькій мові). Успішно сnравившись з 
цим, був прийнятий на відділ філософії (наук природних) у 
Львові. З 1876 року посада вчителя при IV Львівській гімназії. З 
1887 р. іменований професором природничих наук. 

Будучи студенrом університету у Львові, В. Шухевич брав 

активну участь у студентських гуртках, де виступав з критикою 

тогочасного ладу. За це інспектор університету написав до міністра 
скаргу, в якій називав В. Шухевича "російським шпигуном, а до 
того ще соціалістом чи радикалом, тому небезпечно довіряти 
цьому випускникові виховання молоді". Циркуляр, безперечно, 
зробив своє - молодий випускник довго не міг отримати 
постійної посади. 

У центральному державному історичному архіві України у 
м. Львові зберігається особистий фонд 735 "Шухевич Володимир, 
педаrоr, етнограф, громадський діяч", який налічує 18 справ. 
Документальні матеріали фонду збереглися далеко не повністю і 
тільки частково відображають житrя та діяльність В. Шухевича. 
Окремі документи і матеріали про життя і діяльність В. Шухевича 
зберігаються у фондах ЛНВ України. Словник І. Левицького, 

фонди наукового товариства ім. Шевченка у Львові, академіка 
Кирила Студинського, Українського педагогічного товариства 
"Рідна школа", Старосольського Володимира-Стефана, міністра 
закордонних справ УНР, котрий був, як відомо, родичем 

В. Шухевича. Серед документальних матеріалів особистого фонду 

є біографічні матеріали В. Шухевича, матеріали про його 

громадську та службову діяльність, листування, вирізки із газет, 
замітки. Особливої уваги вартий щоденник В. Шухевича з 
записами про події 1914 року, в якому день за дНем він описує 
події того часу, складне становище, в якому знаходились 

українські економічні і культурні товариства і їх представниІ\И. 
Володимир Шухевич надзвичайно творча і ініціативна • 

особистість. "Не було у Львові ні одної праці :національної, в якій 
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не брав би участь - ні одної української інституції, якої не був би 
або основателем або визначним і хосеюmм діячем." 

По~mнаючи з 1874 року він є членом математично
природописно-лікарської секції наукового товариства ім. 
Шевченка у Львові, а в квітні 1890 року стає дійсним членом 
НТШ. Довгі роки трудився в "Просвіті" як член головного відділу, 
збереглися документи, які засвідчують те, що В. Шумвич був · 
директором канцелярії і економом цього товари<т1а (1882). 
Сприяв у передачі товариству особистої бібліотеки знатного 
чеського етнографа Франтішка Ржеrожа (1890). 

. Від самого заснування товариства "Дністер" був 
В. Шухевич одним із членів дирекції, вибраних надзірною Радою. 
"Ім'я його зв'язане тісно з розвоєм і історією всієї інституції, в 
якій Він присвятив много часу і сили і якій служив щиро і вірно." 
1896 рік - на основі рішення Виділу товариства "Руслан" ім'я 
В. Шухевича внесено в книгу членів-покровителів товариства. 
Приклав свої сили В. Шухевич також до організації Львівського · 
міщанСТВ3 - бо був в 70-х роках одним із засновників товариства · 
"Побратим" - а пізніше членом Виділу "Львівська Русь". 
В. Шухевич - ініціатор перенесення· тіла Маркіяна Шашкевича 
до Львова. І голова ювілейного комітету по святкуванню сторіччя 
з дня народження Т. Г. Шевченка в 1914 році. 

Довгий час В. Шухевич був головою товариства "Руська 
бесіда" у Львові, яке зумів у ті часи зробити правдивим воrнишсм 
товариського життя львівської української громади. Це товариство 

керувало українським театром, влаштовувало концерти, театральні 
вистави та інші розваги. Майже в той час В. Шухевич став 
керівником хорового товариства "Боян". В 1891 році - він 
орrанізатор мандрівки "Бояна", а з ним і чисельної rромапи 
українців Галичини на краєву виставку в Празі. "Боян'' з великим 
успіхом виступив в кращих концертних залах Праги. З документів 
цього фонду (514) складається більш-менш повна картина 
діяльності В. Шухевича як референта театрального виділу, члена 
конкурсної комісц по відбору кращих творів для представлення їх 
на сцені товариства. 

У 1913 році Вол<ЩИмира Шухевича обрано головою 
товариства ім. Лисенка. За його підписом надіслано лист до 
Крайового відділу з проханням надати матеріальну допомогу на 
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утримання вищої музичної школи у Львові. В тісному зв'язку з 
дjялЬністю UИХ товариств стояла у Львові справа будівництва 
українськоrо театру. В 1903 році В. Шухевич стає заступником 
rолови комітету будови. Через великі фінансові трудноші при 
будівництві театру і при великій потребі великого театрального 
залу для Львова В. Шухевич очолив будівництво ;'Дому товариства 
J.fУЗИЧНоrо". Яке завдяки його старанням повинно було буги 
відкрито в вересні 1914 року. Та цьому перешкодила війна. Ця 
будова "на все остане величним пам'ятником його трудів і 
патріотичного духу." 

В умовах тогочасного соціального і національного гніту, 
діяльність всіх цих товариств, які очолював В. Шухевич, мала 
велике прогресивне значення. Вони пропагували українську 
музику, пісюо, театр, культуру. 

В. Шухевич підтримував тісні зв'язки з видатним 
українським композитором і музично-громадським діячем 
М. В. Лисенком. Який прислав для "Бояна" свої твори. У 
"Дзвінку" В. Шухевич надрукував дитячу оперу М. Лисенка 
"Коза-дереза". Вперше на Західній Україні вона була поставлена 
селянськими дітьми села Тиuпdвців під керівництвом Ольги 
Шухевич 15 травня 1892 р. "Кільізнадцятеро дітей вив'язалися до 
своїх роль дуже красненько, штук.у віддали з такою презицією, що 
щось подібного можна було бачити хіба на продукціях дітей на 
концерті в Чернівцях на весні 1892 р. під проводом 
О. Монастириського. Малі тишковецькі хлоп'ята і дівчата в віці 
від 9 до 14 літ виступал:и на естраду і сходили з неї з грацією 
вправних концертантів, кожде з них само впадало своїм 

милозвучним голоском, де каждому припадало своє відспівати. 
Кожне держало в руці своїй примірник "Кози-дерези" і 
вичитувало ноти, стережучи такту. На лиці кожного з малих 

концертантів малювалася певність свого і повага. Тож і треба було 
бачити утіху пршлядачів, а особливо родичів, коли гляділи на 
своїх діточок, треба було бачити радість матері - а одна матір аж 
троє своїх бачила між концертантами ... Такими діточками справді 
можуть Тишковчане гордитись! .. '' 

Ця подія підтверджується документами та фотографією, 

надісланою В. Шухевичем автору опери, які зберігаються в архіві 
меморіального будинку-музею М. В. Лисенка в Києві. За порадою 
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В. О. Шухевича М. В. Лисенко заснував в 1905 році в м. Києві теж 
хорове товариство "Боян". У листі від 14 ж9втня 1904 · р. 
М. Лисенко писав Шухевичу, що хоче відкрити товариство 
"Київський Боян". "Може коли зійдуrься-з'їдуrься "Бояни" 
обопіл кордону та ушкварять всіма сполученими силами якусь 
грандіозну програму. Такі мрії суrь цілком можливі, снують в моїіt 
піднятій уяві. Щасти боже". 

У 1895 році на запрошення Лисенка Шухевич щцвщав його 
в Києві з дружиною Герміною і дочками !ринкою та Одаркою. 
Вони зустрілися як давні приятелі. Лисенко подарував тоді гостеві 
свою родинну фотографію, на якій зображено композитора з 
дружи.ною і чотирма дітьми. 

У 1903 році В. Шухевич запросив композитора до Львова, 
щоб урочисто відзначити його 35-літній ювілей. Шостого грудня· 
на вечорі в "Руській бесіді" Шухевич виголосив привітальну 

промову і вручив Лисенкові грамоту в різьбленій гуцульській 
оправі роботи В. Шкрібляка. Наступного дня композитор взяв 
участь в концертах. Виступ Лисенка публіка зустріла оваціями. 
Коли Лисенко повернувся з поїздки по Галичині й Буковині до 
Києва, він написав В. Шухевичу такого листа: "Повернувшись до, 
Києва, почувався до обов'язку всім моїм дорогим землякам, як і 
українським товариствам Галичини Буковини, котрі 
причинили ся до святкування мого ювілею, зложити 
якнайсердечнішу подяку і рівнож дякую за принесені мені при тій 

щасливій нагоді, дорогоцінні дари, котрі мені і всім украuщям 
представляти будуrь немов народний музей, та пригадувати хвилі, 

перебуrі на дорогій Галицькій землі ... " 
Смерть композитора великим болем відбилася в серuях 

галичан. В. Шухевич разом з О. Нижанківським, С. Людкевичем, 
Ф. Колессою у складі делеrаuії їздили на похорони, де виступив з 
промовою В. Шухевич, у якій зокрема сказав: " ... пісню прибрав 
Лисенко не тільки в правдиво чудові гармонії, але надав їй великої 
сили, яка пробуджувала слухачів до діла ... " 

. Що стосується видавничої роботи Володимира Шухевича, 
не можна не згадати про заснований ним український 
двотижневий журнал для дітей і юнаuтва "Дзвінок", який виходив 
у Львові в 1890-1914 роках як орган "Рідної школи" (в той час 
Руського, а пізніше "Українського педагогічного товариства"), 
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,в;овrnй час редактором якого він був. Для українського 
учительства, він також видає педагогічний часопис "Учитель". У 
цих журналах В. Щухевич друкував твори видатних українських 
nисьменників, педагогів, низку своїх статей на актуальні 
nедаrогічні теми. 

Для дітей він видав окремі книжечки: "Веснянка", 
"Читанка для малих і старих" (Львів 1881), "Хемія" (1884 р.), 
"Записки школяра" (1893 р.), "З пjд Бескид до Андів" (1893 р.) та 
jюШ. 

В. Шухевич також брав акrивну участь в редагуванні газети 
"Зеркало", деяких популярних книжок, що їх видавала "Просвіта" 
та педагогічне товариство. 

13. Шухевич також дописував багато статей різного змісту і 
поміщував їх у "Зорі", "Ділі". В деяких статтях підписувався 
повним іменем, в інших ініuіалами В.Ш., або псевдонімом 
Шу:мило (прізвище матері). 

Слід відзначити також велике двадиятитомове видання 

Промислового музею у Львові. Спільну працю В. Шухевича і 
Держбіuкоrо. 

Від грудня 1907 року до листопада 1909 року крайово
шкільна Рада призначила В. Шухевича членом екзаменаuшної 
комісії для аспірантів однорічної військової служби. 

Етнографічні заuікавлення В. Шухевича знаходили свій 
вираз у його багатогранній діяльності. Як великий знавець 

домашнього промислу нашого народу від довгих літ був членом 
Крайової промислової комісії. 

Зберігся лист австршського прем'єр-міністра про 

призначення В. Шухевича другим представником Галицьких 
україІщів у Раді сприяння промисловості при Міністерстві 

публічних робіт у Відні. 
1889 рік - член надзірної Ради Промислового музею. 
1890 рік - вибраний заступником · члена виконавчого 

комітету музею. 
За допомогою вчителів М. Колuуняка з Яворова, 

Л. Гарматія з Голів та інших В. Шухевич проводив велику 
експедиuійну роботу - збирав для музею різні гуцульські вироби з 
дерева, металу і шкіри, знарядця праці, одяг тощо. Зокрема, він 
допоміг придбати для Львівського музею гончарні вироби відомого 
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майстра Ковальського, кахельну піч з Косова, музичні rуцуJІЬСь 
інструмент робот майстра Я. Мегединського та різні мосяжні 
різбярські гуцульські вироби, одяг. 

Багато цінних експонатів, зібраних на Покутrj (Городенюі; 
Тишкіwі та інші) і Гуцульщині, Шухевич передав ,/ 
етноrрафічного відділу музею наукового товариства · 
Т.Г. Щевченка. На його прохання як члена комісії передали своk 
колекційні етнографічні матеріали Л. Гарматій, Б. Заклинський, 
А. 0:шпцук та інші. Віденська президія товариства організаці 
музеїв · народів Австро-Угорщини теж запропонувала Шухевичу 
збираm етнографічні матеріали про галичан-українців. · 

В.О. Шухевич збирав багато гуцульських виробів і ШUІ 
різних виставок. Так, на етнографічну виставку в Тернопіль 1887 
р., він надіслав 157 писанок, 79 зразків намист (герданів), жіночий 
і чоловічий одяг, два келихи, оригінальну люльку та баrато 
виробів народних умільців. 

В. Шухевич - умілий організатор багатьох виставок. В 
1890 році гуцульська промислова спілка в Коломиї переслала на 
його ім'я предмет, призначені для Віденської Крайової виставки. · 

Дописувач ілюстрованого народного календаря товариства' 
"Просвіта" Андрій Жук повідоМЩ,Іє про першу українську 
хліборобську виставку в Стрию, відкриту 21 вересня 1909 р., на 
котрій було зібрано національний доробок не тільки в області 
хліборобства, але й в інuшх областях народного житrя. "З-поміж 
предметів етнографічного значення, взірців селянської одежі, 
взутrя, узорів вишивок, гаптування килимів багато виставив 
предметів професор Шухевич зі Львова". 

У 1887 р. В. Шухевич, під час приїзду до Львова архікнязя 
Рудольфа, влаштував етнографічний похід на Високий Замок. 

"Значну часmну своєї етнографічної збірки, звісної 

ширшому загалови нашому з вистави стрийської і коломийської, 
передав В. Шухевич національному музеєві ім. Митрополита 
Шепnщького, з котрим в'язали його щирі і дружні зв'язки." 

Крім виставок, які організував Шухевич на Західній 
Україні, він також пропагував матеріали гуцульського промислу за 
межами свого краю. Так, на різнобічні експоновані предмети 

домашнього гуцульського вжитку на Краківській рільничо

промисловій виставці він дістав срібну медаль. 
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Від молодих років займався В. Шухевич з великим 
замилуванням українською етнографією, студіював її особливо на 
Гуцульщині, яку перейшов, не минаючи ні одного села. У цій 
JІt1JІегкій праці знайшов поміч і пщдержку у Володимира 
Дщушиць:ког,о, з mmм разом трудився при створенні природного 
етнографічного музею ім. Дідушицьких у Львові. 

Для себе придбав В. Шухевич дуже багату і цuщу 
етнографі1mу збірку з Гуцульщини, а ще надбав широке фахове 
знання в тій області, яке залишив у спадщині народові в об'ємній 
п'ятитомовій праці "Гуцульщина". Національній праці, що в тій 
області проявилася на Галицькій Україні. 

"Гуцульщина", - писав Володимир Шухевич, - то плід 
мрєї більш, як 20-літньої праці. Подаю в ній тільки то, що сам 

пJзнав чи записав. 
На початку 1915 року Володимир Осипович тяжко захворів 

і 1 О квітня помор у Львові, до і похований. Доктор Євген 
Олесющький в некролозі, подаючи . цю сумну вість, писав: 
"Наспіла зJ Львова сумна :рість, По кількамісячній недузі помер 
дия 1 О цвітня ВолодПМИр Шухо:ппч. Вість ся викликала серед нас 
всіх глибокий щирИй :жаль. СуеnільпJсть :tiщua уrратила в тяжкій 
добі одного з найліпumх своїх членів - Україна одного з 
найвірніших синів. Минувся нам чол~Ьс щирого, гарячого серця, 
сильного чистого характеру, залізної волі і енергії - передовсім 
чоловік діла, яких дуже небагато між нами - який свій активний 
патріотизм маніфестував не фразами, а цілим рядом довершених 
діл в хосен рідного народу. Його тверда натура не видержала rnx 
мук душевних, насильництва над нашим :житrем. і правами; 
нищення придбань нашої довголітньої праці, тої будови, в якій 
скільки було цеrолок Покійника: 

Ми всі, що жили з ним разом і трудились, що бачили його 
діла, линемо жалібю1ми думками над його моrилу, до якої нам 
нині навіть доступ не сDобідний, і кличемо з глубокої душі: 
Незабутньому і заслуженому трудівникові, нехай буде вічна серед 
нас пам'ять і вічна пошана від всего українського rромадянства!"27 
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1850 р. 

1852 р. 
1854 р. 

2 червня 
1855 р. 

1855 р. 

1856 р. 

1856 р. 

1956 р. 

1857 р. 

1858-
1868 рр. 

1858 р. 

1859 р. 

1860 р. 
1861 р. 
1861 р. 
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Уряд відмінив в Г~чині примус пропонації - селяни: 
одер~ "свободу" купувати спиртні напої не тількu 
в СВОІХ СІЛЬСЬЮІХ корчмах, а будь-де. 

У Тиш:ківцях померло шість родин на холеру. 
Село _ти~ці нале~о до Коломийського округу, 
Г ороденкmського пов1ту, Станіславського окружного' 
суду. 

На основі наказу № 1557 від 2 червня 1855 року 
окружна комісія заявила, що в селі Тишківцях 
завершено ліквідацію всіх повинностей. Тут же 
додаються "списки ruдцаних с. Тишківці з переліком 
скасованих за викуп панщинних повинностей". zв 

с. Тишківці, повіт Городенка, парохія с. Тишківці. 
Пошта в Городенці - Домініальна власність Альбіни 
Ромашкан. 

Цього року отець Осип Шухевич віддав свій власний 
будипок під школу. 

Отець Осип Шухевич за один морг поля виміняв в 
місцевої поміщиці Альбіни Ромашкан ще одну хату 
для навчання дітей. 

У Тишківцях засновано народну (тривіальну) школу. 
Навчання проводив вчитель зі спеціальною освітою. 
Просвітитель отець Осип Шухевич декан 
Городенківського повіту і інспектор народних шкіл 
Городенківщини. 

Наслідним володарем села Тишківців був вірменин 
Антоній фон Ромашкан. 
У Тишківцях проживало 1719 душ греко-католиків. 
Орної землі було 5073 морm. 
На лан "Мmтп.п, " · "К " · · J ........ Щки 1 урчєк налетша саранча. яка 

завдала багато шкоди. 

У Тишківцях була велика посуха. 
У селі стався великий голод. 
Сільські багачі доставляли зерно з-за Збруча 
вимінювали 1 центнер на 1 морг поля. 

1861 р. 

t861 р. 

1863 р. 

1864 р. 

1865 р. 

1865 р. 
1866 р. 

1866 р. 

1867 р. 

17 червня 
1867 р. 

1866-
1867 рр. 

1868 р. 

Під час страшного rолоду в заможного селянина Ядя 
Пищака цілими днями в котлах варилась їжа, яку він 
безплатно роздавав бідним і дітям, врятувавши таким 
чином не одну сім'ю від смерті. 

Під час голоду майже 1 ОО учнів місцевої народної 
школи ·перебували на уrриманні оrця-декана Осипа 
Шухевича. 

Старший оин оrця-декана Осипа Шухевича - Зенон 
одружується з Емілією Кобринською (1844-1931 рр.). 
Вчителем в селі працював Марковський Андрій, до 
школи ходило 110 дітей. Завдяки старанням отця

декана Осипа Шухевича навчання проводилось 
укрmнською мовою. 
Отець-декан Осип Шухевич приймає активну участь у 
виданні "Популярного словника народної мови" -
Келестина Скоморівського. 
У Тишківцях було п'ять корчм. 
Австро-пруська війна загострила злидні та бідування 

народу. В селі почалася мобілізація до війська. 
Австрійський уряд взяв з села велику грошову позику 
на війну з Прусією. 

Зенон Шухевич закінчив Львівську духовну семінарію, 
був висвячений і отримав парохію в селі Яворові на 
Косівщині. 

Померла дружина о. Осипа - Анна Шумило
Кульчицька (14.11.1822-17.06.1867), похоронена в 

Тишківцях. 

Цими роками датуються останні праці ощя-декана 

Осипа Шухевича. Це уривки поем, перекладів і 
обширний збірник чудових проповідей. 

Рік смерті власника маєтків в селі Тишківцях -
Антонія фон Ромашкана. Його величезний маєток 
було по частинах розділено між чотирма синами. 

Найбільша частина маєтку дісталася найстаршому сину 

Адольфу, який проживав у Львові. 
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1868 р. 

2 вересня 
1868 р. 

1868 р. 

1868 р. 

1869 р. 

1869 р. 

Посол до Щценськоrо п;:~рламенту вірменин Томац~ 
Абрагамович вjдкупляє в Ромашканів маєток 8 
!ишків~, заплапmши ді.петку (бочху) грошей. Гзесю 
1 Микощ Ромашканам, md залишились в селі, було 
збудовано ~рну хату в районі сучасної ІlІІЩ1І:р і в~ 
по 40 морпв поля. 

У Львові було засновано rромадс~.ІЩ,,,КудьтурІіQ освітнє 
товариство "ПРОС:віта", яке пізніше відіграло величезну 
роль в поширеНН1 культури і освіти в Тюшdвцях. 

Шд керівництвом Осипа Шухевича в селі почали 
збиратися збірки і юсrивно вестись підrотgцЮ\ ло . 
будшництва нової мурошщої ц~.mщп. · 
Село Тишківці, повіmццп і flQЩ"ЮВИЙ YPJJJI в 
ГородеJЩі. В селі rпю~оотпn НЩ) umлi. Пан Томаш 
Абраrамович мав opt1oro по.ля 1113 морги, луків - 41, 
пасовись:к - 102. Смяяи мми ор:ноrо пмя 3723 
морги, луків - 186, nасовись:к 40 морrі.в. За селом 
всього ЧИСЛИJJОСЬ 52()5 морrів. 
Рщ емерті Микити Гриrорчуха - nрисяжноrо пана · 
Антонія Ромашкана. Був дуже мудрий і добрий · 
ЧОJІов.іх. Кмп одружувались, він да1ав довJдху пану, 
що молоді не родІDІа. . Добре знав історію всіх . 
СЇЛЬСЬЮІХ родів. . 
В отщ1 Зенона І !!м!лfі Шухевичів народилася дочка 
Ольга. Ольга Шухевич - єдина дочка Зенона і Емілії 
Шухевичів. 

"Олюнька" ·- так ніжно иазивми її всі друзі і знайомі, 
т;жою вона залишилася і в пам'яті тишківчан. Вона мала Т'аJІант до 

писання, писала вірші і статті, часто друкувмась в періодичних 
виданнях тоrо часу. Ці.'Іlе свідоме :житrя вона цікавилася 
громццсь:кими та cyon~ . ., ~.1и справами. Приятелювала з 
визначними жінками того часу; :Іата.nею Кобринською, Ольгою 
Кобилянською, Оленою Кульчицькою. Ольга брала активну участь 
в організації жіночого· руху в Галичині. 
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Ольrа роола і виховувw°Іася серед простих селянських дітей. 
ЗакінЧИJІа rімназію. Навчання у Львові дало поuповх до активної 
праці в розвитку освіти і культури в Галичині. Так, завдяки її 
старанням і під її керівництвом у 1892 році дітьми села ТИшківців 
було вперше на Західній Україні поставлено оперу М. лисенка 
"Коза-дереза". Ольга - організаторка жіночого товариства, яке в 
1894 р. нараховувало 200 жінок. В 1894, 1896, 1897, 1912 і 1930 
роках Ольга аюивно .збирала і передавала на зберігання в різні 
)f)'ЗеЇ предмети старовини і побуrу тиш:ківчан, сприяючи цим 
розвитку музейної справи в Галичині. Ольга брала участь в різних 
етнографічних виставках, md проходили у Львові,· Кракові і 
Тернополі. На виставці в Тернополі в 1887 р. за зібраний матеріал 
Ольга отримала почесний диплом. З ініціативи Ольги в Тиш:ківцях 

в 1891 році організовано дитячі ясла-садок. Вона вчила малюків 
опіваrи, танцюваm, читати і писати. 

За спогадами нині вже покійної жительки села Тиш:ківці -
С:кіць:ко Олени Семенівни: "Ольга була дуже мудра і добра. Вона 
завжди чим могла допомагала бідним селянським дівчатам, щоб ті 
виходили заміж і r'аздували. Ольга вчила селянських дітей 
безплатно читати і писати, безплатно лікувала їх, у важкі роки 
завжди допомагала. В молодості вона була дуже вродлива, але 
залишившись в дитячі роки вдома без батьків, вона впала і сильно 
пошкодила спину. З часом почав появлятися горб. Це і було 
основною причиною того, що така мудра і добра дівчина 

залишилась в селі і до кінця свого жипя та:к і не вийшла заміж, 
хоча женихів було дуже багато." 

У 1894 році батько купив ддя Ольги 75 моргів поля, де 
було засновано фільварок "Пропади". Це мальовниче місце в 
Тиш:ківцях з :красивими озерами, де часто відпочивали Шухевичі. 

За спогадами Василя Левицького: "Тишківці були тим місuем, де 
виросла велчка родина Шухевичів. Туди також з'їздилися всі 
старші, щоб відвідати дім і налюбуватися родинним теплом 

гостинного брата-опікуна, а їх діти, щоб в гостинності приходства, 

відтак "Пропадів", бодай трошки зазнати тої безжурності приязні. 
що її давали усім у Тишківцях". 

Після смерrі родичів Ольга жила і господарювала н.:1 

ФільваР.ку "Пропади". Вона проводила взірцеву господарку, її 
добре уrримані :коні, худоба та поля були прикладом для села і 
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околиці. У 1939 р. фільварок Ольm Шухевич був конфіскований,:, 
Все забрали в неї, вивели останню корову, в вогонь полетіли ціни{ 
домашні архіви і ікони, фотографії. Страх apeurry постійн, 
пересщцував Ольrу, що відбилось і на її здоров'ї. Нервового стресу 
серце не витримало і в кінці 1940 року Ольга Шухевич померла, 
Похована вона в родинній каплиці на "новому цвинтарі".29 

1869 р. 

1870 р. 

1870 Р.· 

Березень 
1870 р. 

Під керівництвом оrця-декана Осипа ШухевJJЧt 
громадою села було закладено фундамент під нову 
церкву. Використовувався червоний ка.мпщ 
привезений з Чернелиці, фундамент на глибині 2,S 
метра. 

Ранньою весною в селі бушували пошесть холери f 
чуми. 

27 березня, захворівши на холеру, помер отець-декаи 
Осип Шухевич. 

На парохію в Тишківцях прийшов старший син 
Осипа - отець Зенон Шухевич. 

Зенон Шухевич народився 31 серпня 1842 року в селі 
Пійлі поблизу Калуша. Закінчив Станіславську гімназію· і · 
Львівську духовну семінарію в 1867 р. Старо:жили села 
переказують, що добре пам'ятають, коли о. Осип в березні 1848 р. 
переїхав в село, за фірою ішов маленький шестирічний хлопчик, 
якому пізніше судилося впродовж майже 60-ти років буrи 

головним проводарем rромади села Тишківців. І тільки завдяКИ · 
йому, його чудовим організаторським здібностям Тишківuі стали 

одним із найпередовіших сіл Покуття. Літопис житrя і діяльності 

Зенона Шухевича - це історія економічного і культурного 
процвітання села Тишківців у часі 1870-1930 рр. Отець Зенон 
зумів виховати у тишківчан почуття патріотизму і самопожертви, 

почутrя mрдості за ріцну землю і великої відповідальності перед 
своїм народом. Він зав.жди і всюди був взірцем для цас.п.jдування. 

Ще змалку Зенон проявляв неабпякі творчі здібності. Під 
впливрм свого діда Івана. Шумила-Кульчицькоrо він з раннього 
дитинства навчився грати на скрипці і гарно співати. Вже 
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навчаючись у Станіславській гімназії, писав вірші. ~ Ль!~ській 
,духовній семінарії захопивс~ глибоким в~вч~нням 1сторu свого 
рідного нараду, Вільно володш .л~тинською 1 нІМецькою мовами. В 
1863 р. ВІН одружився з Ем1шєю Кобринською (30.11.1844 -
19.10.1931 рр.). 1867 р. його було висвячено і він отримав парафію 
в селі Яворові на Гуцульщині. 

у 1870 р. від. пошесті холери помер батько Зенона. З 
березня 1870 р. він перебрав парафію в Тишківцях. 

З весни 1870 р. о. Зенон продовжив розпочате батьком 
будівництво нової церкви в Тпшківцях. З архівних матеріалів 
відомо, що на будівництво він 1871 р. по~ертв?'11ав 1 тисячу кро1:1, 
суму на той час дуже значну. Всі проек:л 1 бу~~тв~ ве:~ися mд 
його керівництвом. Переказують, що ВІН на ф1р1 прив1з з1 Львова 
майстрів, які робили склепіння і бані церкви. В 1877 р. на 
посвячення церкви Тишківці відвідав греко-католицький єпископ 
Юліан Пелеш який висвятив церкву Св. Миколая. Туг же на 
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Чесного Хреста, 27 вересня 1877 р. висвятив 1 новин ІКоностас, 
подарований церкві послом до австрійського парламенту Василем 

Цалковським. . . . .. 
у 1874 р. під керівництвом о. Зенона на :-nсщ сІЛьськ?! 

корчми будується нова сільська школа (сучасна лtкар~!·. в ЯКІИ 
навчалося вже тоді 120 учнів. В 1885 р. о.Зенон став ІНЩ~атором 
створення першої в Городенківському повіті читальні "Просвіта':· 

О. Зенон - незмінний керівник "Братства тверезост1" · 
Будучи високоморальною людиною, він ще в 80-ті роки ХІХ ст. 
повів непримиренну боротьбу з цим злом. Ця боротьба тривала до 

кінця його життя. . . 
Велика заслуга о. Зенона і на економtчному терен~ 

розвитку села. В 1894 р. почалася парцеляція фільварку 
"Антонівка", розташованого біля села. Завдяки с:аранням 
о. Зенона і адвоката Теофіла Окуневськоrо 170 морпв uьor~ 
фільварку було перепродано і розділено між малозе~ельними 1 

безземельними селянами села. Велику допомогу в цеи час подав 
селу і брат Зенона, львівський адвокатv Микола Шухевич, який 
зумів віднайти і повернуrи селу ного позику, яку б~ 
Австрійський уряд на війну з Прусією ще в 1866 р. Цих rроше~. 
вистачило сповна, щоб перекри,:п всі витрати по парцеляцu 
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'' фільварку "Антонівка", а також на остаток була побудована нова 

школа в Тишківцях, яка і зараз вірно служить тишкіnчанам. 
Старожили розповjдають, що о. Зенон не один раз з'їздиВ 

до Відня, щоб повернули цю позику і таки добився свого. З цілого. 
Станіславського воєводства цю позику повернули тільКІt 
ТИшківцям. 

Зараз важко робити висновки про особисті переконаюц 
Зенона Шухевича. Але в своїх листах, які він писав в найвшці 
інстанції Австрії, він захищав простий народ, завжди виступав 

проти колонізації краю і, зокрема, Тишк.івців. Він блискуче виграв 

судовий процес з поляками, які старалися захопити землі 
фільварку "Антонівка". За ці дії польські пани не любили 
о. Зенона і не допустили, щоб він став деканом Городенківщини. 

Пщ керівництвом о. Зенона в 1908 р. були відновлені в седі 
хрести-пам'ятки на честь знесення панщини і установлено хрест 
"Братства тверезості". 

ТИшківський парох був великим любителем старовини. 

Він. завжди гордився тим, що в його домі зберігалися речі, які 
належали самому Богдану Хмельницькому. Зокрема посуд з 
поміткою "Б. Хмельницький 1653 р." У нього також зберігалася 
велика бібліотека книг і давніх стародруків. Не без його ініціативи 
в 1895 р. в селі було створено товариство "Рjдна школа", а в 1910 
р. - товариство "Січ". 

Багатьох сільських дітей-сиріт він брав до себе на 
виховання і всім їм він дав дорогу в життя. Зокрема це стосуєrься 

видатного економіста, директора "Народної торгівлі" Миколи 
Заячківськоrо, священика Василя Дзьомбака, лікаря Василя 
Паращука і багатьох інших. 

У 1909 р. Зенон Шухевич жертвував 1 ОО крон на 
будівництво приватної української гімназії ім. Т.Г. Шевченка в 
Городенці. 

Під час І світової війни отець Зенон Шухевич 
благословляв молодих хлопців, які добровільно йшли в ї)ЯДИ 

українських січових стрільців. . 
1915 року він, як багато інших прогресивних діячів, був 

заарештований росіянами, і повернувся в село аж у 1918 р. 
У 1928 році Тишківці та й уся родина Шухевичів 

святкували 65-ти літній ювілей подружнього життя Зенона і· Емілії 
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ІUухевичів. На початку 1931 року о.Зенон важко захворів. 
Останнім заповітом 88-мирічного священика було будівництво 
вової ШК?ЛИ в селі. Він знайшов архітекторів, сам оплатив 
проекти. І ось уже майже 60 років ця прекрасна споруда вірно 
елужи:ть селу. 

Трагічним для тишковецького роду Шухевичів був 1931 
Р,П'· 19 жовтня померла дружина о.Зенона Емілія, а 30 грудня 
помер і сам о. Зенон Шухевич. 

1870 р. 

Березень 

1870 р. 

1870 р. 

В цьому році закінчив Львівську духовну семінарію 
внук першого сільського вчителя Михайла Мисика -
уродженець Тишківців Василь Мисик. 

Староство, УРЯд податковий і Рада повітова, суд 
повітовий, пошта в Городенці. Окружний суд в 
Городенці, Станіславі. В селі вже проживало 2140 
чоловік. 
25 листопада 1870 року в селі Тишківцях народився 
Микола Остафійович Заячківський. 

Народився він в заможній сільській родині. У нього змалку 

виявився потяг до знань. Але рано залишивІІШсь сиротою, він 
ледве не покинув навчання. 1878 року цього здібного хлопця взяв 
до себе на виховання місцевий священик Зенон Шухевич. Часто в 
домі інтелігентної, культурної родини бували їх родичі і знайомі: 
Кобринські, Окуневські, Рожонковські. Отож, у душі малого 

Миколи вони залиІІШли помітні слjди. Як пізніше він писав в 
своїх спогадах, тільки завдяки цим людям він зумів знайти себе і 
свою стежину в житті. 

ЗакінчивІІШ успішно сільську школу, він навчається в 

Коломийській гімназії. Опісля успішно закінчує теологічний 
(богословсью1й) факультет Львівського університету. Але не 
висвячується, а поступає у Вjденський університет, де всеціло 
віддається економіці. В 1896 р. закінчує його з відзнакою. 

90-ті роки минулого століття. На верІІШну творчості 
виходить Іван Франко. Між Заячківським і Франком зав'язалась 
міцна дружба. І ця дружба була великою і нерозривною до кінця 
життя великого Каменяра. Є пjдстави твердити, що наприкінці 
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ХІХ ст. вони відвідали Тишківці, рідне село Заячківського. Вз 
ж, Микола протягом всього свого житrя відвідував рідне се· 
родину, друзів, не поривав з ними зв'язків і не цурався прос 

селянського одягу та їжі. 

У цей час глибокий творчий слід в жипі С · 
Галич:\ІНИ залишає молодь: В. Охримович, Е. Левиць 
В. Будзиновський, Ю. Бачинський, О. Колесса, з якими т 
зв'язки підтримує і М .. Заячківський. Можливо, ці др 

відносини зумовили те, що спочатку свої можливості Мию 
пробує на культурній ниві. В першу чергу, він захоплює 
українським театром. Кілька років за дорученням "Руської бес' 
виконує обов'язки референта театру. З часом стає йо 
дИректором, вкладаючи в розбудову театру свій організаці u 

хист і матеріальні засоби. 
У 1903 році до Львова було запрошено композит 

М.В. Лисенка, щоб урочисто відзначити його 35-тилітній ювіл 

Там Лисенка зустріла делегація ювілейного колективу на чолі 

В. Шухевичем, до складу якої входИв і М. Заячківський. 6 гру; 
на вечорі в "Руській бесіді" були виголошені привітальні промо 
і вручено Лисенкові грамоту в різьбленій гуцульській оп 

роботи В. Шкрібляка. Наступного дня композитор взяв участь 
концертах в "Руській бесіді" і народному домі. ВсюдИ йо 
супроводжував М. Заячківський. 

Крім театральної діяльності, М. Заячківський підтри 
близькі стосунки з літераторами:, всіляко їм допомагає. Св 
власним коштом видав "Мої листи" В. Щурата. 

На початку ХХ ст. М. Заячківський спрямовує свою роб 
на еКО!JОміку і кооперацію східної Галичини. Саме на цьому те 
він заслужив найбільшу шану і повагу своїх краян. Впе 
засновує і веде пансіонат в Микуличині. Як відомо, пізи' 
з'явилась ідея "Народних гости:нниць", які принесли вели 

дохід Галичині. 
Як член "Народної торгівлі", він дав їй чітку організацію 

цілісну структуру. На основі його планів до 1939 року розвивал 
українське кооперативне житrя, а також приватна торгівля та рі 
nромисли. Впродовж десятка років М. Заячківський 
беззмінним директором "Народної торгівлі". 
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Як писала газета "Діло", "Народна торгівля" багато 
завдячує ~ректору М. Заячківському, його великому купецькому 
та орrашза;орському хистові, його солідарності, роботящості. 

Треба поВJ~омити, що М. Заячківський був організатором 
род:ельсько1 програми в Галичині (1904-1911 рр.), показав себе 
СОЛІДНИМ знавцем на нелегкому економічному полі ("Дніпро" 
1939., ст 132). . ' 

Разом з працею в "Народній торгівлі" у Львові важко 
знайти яке-небугь товариство, де б не брав участь 
М. Заячківський: "Ревізійний союз", "Просвіта", "Боян" 
"Центробанк ", "Дністер", "Товариство опіки над українсь~ 
емігрантами" і багато іІШІИХ. 

Дуже значним є його вклад як члена ради міста Львова, 
члена промислово-торговельної палати, члена надзірної ради 

земельного банку у Львові. Відомий він і як найкращий знавець 
господарських відносин Східної Галичини у союзі торговельно
промислових палат Варшави. 

Як поважний член українського громадянства, виступав і в 
справах врегулювання міжнаціональних відносин у Східній 

Галичи_нї. Він говорив, що "українська віра мусить бути вірою в 
будучшсть всього населення Галичини, а метою ЖИ'М'Я одиниці 
мусить бути праця для найкращої будучності всіх ... " 

· Добре відома і відповідь М. Заячківського одному з 
кореспондентів львівських часописів, якому він говорив: "Щоби 
любити свій нарід, не треба не любити чужий нарід, любов, що 
живе у ненависті, не є любов ... " 

Отже, напередодні першої світової війни М. Заячківський 
- провідна постать у національному жипі Східної Галичmm. 

Восени 1914 року сумно задзвонили церковні дзвони 
Львова, сповіщаючи про початок страшної трагедії для нашого 
народу. Голод, розруха, смерть - ось що принесла війна 
галичанам. 

М. Заячківський, як і багато прогресивних діячів, 
опинився в Сиt>іру. На засланні сильно підірвав здоров'я -
запалення легенів ледве не призвело до смерті. Лютнева революція 
1917 року фактично врятувала йому життя. 

У березні 1917 року М. Заячківський зупиняється в Києві. 
В цей час проголосили Центральну Раду, а її головою став 
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Михайло Грушевський, з яким М. Заячківський був добре 

знайомий ще по Львову. Після "Першого вільного кооперативного 
з'їзду" М. Заячківський активно включається в діяльність на 
терені великоукраїнської кооперації. Фактично він зайняв пост 
міністра кооперації спочатку Центральної Ради, пізніше 

Української Народної Республіки. Жаль, збереглося дуже мало 
архівних матеріалів того часу. Але ж настане той день, коли ми 
зуміємо дати оцінку десяткам тих мужів, які в умовах неприязні 

офіційної влади, без фінансів та будь-яких засобів зуміли за 
півроку домогтися визнання Центральної Ради як єдиного 
ПреДСТЩJНИКа України. 

Це зразок мудрості, мужності, патріотизму, самопожертви, 

який мусить бути пошанований всіма порЯднИМИ людьми. 
Протягом 1918 року М. Заячківський mццно працює і над 

економічною стороною договорів Української Народної 
Республіки. Всіляко сприяє розвиткові народної торгівлі, 
організації українського кооперативного життя, розширення 
приватної торгівлі й різних торгових промислів. За короткий час 
здійсюm гігантську роботу. 

Треба також відмітити, що в політичне життя 

М. Заячківський не вельми втручався. З політичними діячами 
підтримував зв'язки, багато років входив до національно
демократичної, пізніше до трудової партії, однак тримався збоку 
від злободенних суперечок. Він, будучи грамотним економістом 

свого часу, завжди і всюди працював на користь свого народу, над 

торгово-економічним розвитком Галичини і України в цілому. 

Надломлений морально і фізично після перевороту 
царського генерала Павла Скоропадського, важко хворий 
(давалися в знаки сибірські в'язниці), в середині 1919 року 
М. Заячківський повертається до Львова. 

Про життя і діяльність М. Заячківськоrо в 1904-1920 роках 
ми дізнаємося з художньо-документальної повісті Антіна 
Крушельницького "Змагання", яка вийшла у видавництві "Чайка" 
в 1920-1921 роках. Це були два давні друзі, які любили і поважали 
один едного. Треба відмітити і той факт, що Антін 
Крушельницький займав пост міністра освіти в уряді Директорії. 

Після виздоровлення, в кінці 1919 року М. Заячківський 
стає в перші рЯди будівничих економічного життя Галичини. В 
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uей час великі й.ого заслуги на ниві "Народної торгівлі", де він 
~ався беззмmним директором. Плідно працює як голова 
~анськог~ . бра~тва .У Льв.ові, де ближче зводить урядницьку 
порангову штелІГенцuо з МJЩанством. Він один з перших взявся 

~ виховання У Львові патріотично настроєного, жертвенного 
мuцанства. 

Добре знаючи ціну народного прислів'я: "В здоровому тілі 
здоровий дух", - багато років інтенсивно працював у товаристві 
"Сокола-Батька" у Львові, будучи головою цього спортивного 
товариства з 1922 по 1933 рік. · 

Весною 1929 року входив до торгово-промислової палати 
як перший ~р~ський радник. До кінця свого життя він був 
чл~ном надз1р~?1 ради земельного банку у Львові, товариства 
ОПІКИ над украшськими емігрантами. В 1936 році його обрали 
головою товариства "Рідна школа". 

11 лютого 1938 року М. Заячківського не стало. Ось що 
ав "Н u " • пис овии час у своєму некролоз1: 

"Я . б к гр~м з ясного не а грянула в п'ятницю 11 ц.м. вістка: 
помер Микола Заячківський. І в глибокому смутку схилили 
голови всі, що бодай раз у житrі мали щастя стрінутися з цією 
п~rарною людиною, людиною 'f't,нкoro розуму, великого серця і 
р1ДКИХ товариських прикмет." 

"Лицарем обов'язку" назвав покійника президент Кость 
Левицький, прощаючи його на вічну дорогу. Як "лицар обов'язку'' 
працював М. Заячківський на численних становищах, на які 
видвигал.о його рідне гро:мадство. Завжди мав на увазі інтереси 
загалу, школи не керувався особистими амбіціями." 

~урнал "Життя і право" помістив переклад згадки про 
М. Заячкшського з польської кооперативної газети "Пораднік 
Спулдзелні": "З мноrn:х втрат, які в останньому році понесло 
ук~~ське господарське життя, та зокрема кооперативне, 
наибІЛЬш болюча була смерть директора М. Заяч:ківського -
визначного українського кооператора і економіста. На площі 
Ринок зібрались непроглядні маси народу, шоб віддати останню 
прислугу Великому Громадянинові. Такої кількості людей давно 
~е бачив Львів. На прощальні промови приятелів, що віддавали 
ному останню прислугу, відповідав гомін його щирих і сердечних 
слів, які він голосив за життя ''нема сили, яка була би в стані 
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задержати: український народ у його заrалолюдському поступі до 
шляхетності і братства, до добра і краси". 

1871 р. 

1871 р. 

1872 р. 

1872 р. 

1872 р. 

1872 р. 

1872 р. 
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Отець Зенон Шухевич офірував на будівництво нової 
церкви одну тисячу крон. Керували підготовкою до 
будівmщтва церкви отець Зенон та старщий 

церковний брат Михайло Павлюк. Найбільшу 

допомогу надавали селmш Макій Петруняк, Микита 

Заячківський, Гнат Бандурка, Федір Гафтуняк, 
Михайло Заячківський і Дмитро Бандурка. 
В урочищі "Рівня" біля дороги, яка веде на Острівець, 

громада села встановила хреста Вишньовському. 
Багато разів він ходив до Коломиї в суд, де від імені 

сільської громади подавав скарги на угиски та 

знущання, яких зазнавали селяни. За наказом пана 
панські пахолки жорстоко розправилися з народним 

посланцем. 

У селі Торговиці помер власник маєтків села 

Тишківців Томаш Абраrамович. В лютому маєтки в 
Тишківцях переходять у спадок його сину Давиду 

Абраrамовичу. 
Власник села Давид Абраrамович мав орного поля 

1173 морги, толок - 41, пасовиськ 102 морги. Селяни 
мали орного поля 3723 морги, луків - 186, пасовиськ 
40 моргів. 
Власник села Тишківців Давид Абрагамович наполягав 
на проекті церкви, який виготовили Львівські 

архітектори. Слово пана тоді було законом і дл.я 
священика. Тим більше, що Давид Абраrамович обіuяв 

встановити: навколо подвір'я паркани (на жаль цього 

не було зроблено). 

З весни в селі активно продовжилось будівmщтво 
нової церкви. 

Через нестачу орного поля в селі припинила існування 

знамеІШта Тишк.івська толока. За економічним 
ефектом і агрономічними розрахунками аналогів цій 
толоці не було ніде. 

1873 -
}875 рр. 

1872-
1875 рр. 

1873 р. 

1873 р. 

1873 -
1879 рр. 

Будівництвом церкви керували отець Зенон Шухевич 
та війт Микита Берник, який був дуже суворий, 
вимогливий і тримав сувору дисципліну в селі. 

Мурували Тишківську церкву мулярі із села Раківці 
Городен:ківськоrо повіту. 

Сільські пияки зробили спробу підпалити хату 
тишківськоrо війта Микити Берника через його 
ненависть до шинків і суворість. 

Пан Давид Абрагамович заклав на місці першого двору 
на Осередку гуральню. На місці другого двору (р-н 
сучасного колгоспу) збудував чудовий будинок на 8 
кімнат, критий гуцульською черепицею, оздоблений 
гарним гіпсовим візерунком. Розкішні сходи і 8 
різьблених мармурових колон (збережені ще від покоїв 
Потоцького), які пізніше частково були перевезені в 
Олеський замок, надавали йому блиску і величі. Було 
засаджено гарний фруктовий сад, великий сосновий 
парк. Біля маєтку викопали великий став ( сучасний 
третій) .. Навколо ставу насадили тополі, акації, берези, 
берест. Все це надавало двору мальовничості і 
затишку. Родючі Тишківські грунти і казкове багатство 
двору Абрагамовичів славилися на всю Галичину. 

Послом до Австрійського парламенту був уродженець 
села Тишк.івців Василь Цалковський. 

}Jасиль Цалковський народився в Тиш:ківцях 1822 року 
в бідній селянській родині. За даними францисканської метрики 
1820 року, родина Цалковських проживала в невеликій хаті за 
номером 207 в районі сучасної вулиці Шевченка, біля 
теперішнього магазину. Важ:ка праця підірвала здоров'я батька, 
який помер, коли Василеві сповнилося шість років. Залишилося 
п'ять сиріт і хвора мати-вдова. Матеріальні нестатки, хвороба 
матері - все це не дало змоги малому Василеві піти до 
парафіяльної школи, яка в Тиш:ківцях успішно діяла з 1811 р. 
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. По скасуванні панщини Василь одружується 

обзаводиться господарством. Щцомо, що його дружину 

Марією і що в них не було дітей. 
У 1867 році австро·уrорський уряд видав конституцію. Хоч\ 

вона офіційно декларувала національну рівноправність у школах, 
державних установах і судах, селяни фактично не мали поліТИЧНQ 

прав. ·Вони сплачували податки державі. До всіх установ треба 

було звертатись тільки німецькою або польською мовами. Селян 
презирливо називали "хлопами". З цим ніяк не міг змиритися. 
Василь Цалковський. 

У 1875 році Австрія проводила вибори до парламенту у. 

Відні. Спершу вибори проходили у селах, де обирали у повіт від 1 
до 2-5 делегатів. Опісля делегати з'їздилися до Городенки з усіх ст 
повіту і вибирали до Відня посла. 

У Городенці виступало багато людей. Різні за класом, ВОНІІ 
й говорили по-різному. Тоді Василь Цалковський, делегат по 
повіту з Тишківців, зійшов на сходи і почав голосно говорити: 

- Люди, не слухайте того пана, він підкуплений поміщиками. У 
Відні буде захищати їх. Я ось буду домагатися, щоб було нам 
легше жити, щоб змеІШІИти податки, відмінити шарварки. 

Всі виборці сказали: 
- Най буде послом тишківський газда Цалковський. 

Пани і підпанки всіх мастей були категорично проти цього 
вибору. Але палка любов Цалковськоrо до знедоленого народу, 

бажання допомогти йому, а також блискучий ораторський талант 

взяли гору. 

Старожили переказують, що він ніколи не цурався свого 

селянського одягу. Як був одягнений в селі, так і їхав до Відня. 
Цалковський був неграмотний, але постійно передплачував багато 
газет. Люди збиралися разом, і завжди хтось знаходився серед них, 

хто вмів читати. Він багато розповідав людям про Відень, про 
зневажливе ставлення до послів-украііщів, що його у Відні 
називали "будяком". Проте він дуже гостро відповідав їм на це1 
Розповідають про дуель польського посла і В. Цалковського. 
Поляк із шаблею побоявся іти на поєдинок із селянським послом, 

який міцно, по-селянськи, тримав ціп. 

Періодична преса тих років, зокрема газети ''Слово", 
"Батьківщина", а пізніше журнал "Золотий колос'', чимало уваги 
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приділяла і діяльності послів. Тут ми зустрічаємо матеріали про 
В. Цалковського. Привертають увагу уривки з його виступів у 

Віденському парламенті, а також характеристика його діяльності. 

Ось один з таких записів: "Василь Цалковськ:и:й належить до 
визначних селян другої половини ХІХ столітrя. І сміливо можна 
сказати, що він в цьому перевищує не тільки своїх товаришів

селян, f1 й послів з інтелігенції. В. Цалковський був послом у 
1873-1879 роках. Він виступав за те, щоб двори селян допустили 
до пасовиськ. Він був дуже розумний, з товариською огладою, 

добрий бесідник, який зумів здолати політичних противників, що, 

звичайно, дивилися на всіх селян "згори". Василь Цалковськ:и:й 
домагався, щоб скасували шарварки:, дорогові мита і мостове. Цей 
посол прикладав багато зусиль і в боротьбі за виборче право і 
законніс І'Ь при голосуванні. Домагався в парламенті разом з 
іншими послами створення в селах читалень "Просвіти". І 
пояснював, що селяни розуміють "Просвіту" так: "Народів щастя і 
гаразд полягає на "Просвіті". Бо просвічені з нижчого стану 
доходять до найвищого значіння і стають найліпшими оборонцями 

свого краю і народу." 
В. Цалковський записаний в історію села золотими 

літерами за свої пожертвування. Завдяки його фінансовій допомозі 
в 1874 році в Тишківцях було збудовано школу (сучасна лікарня). 
На його кошти багато дітей бідняків навчалося в цій школі. 

Він підтримував тісні зв'язки з діячами освіти і культури 
того часу: О. Шухевичем, В. Шухевичем, О. Огоновським, 
відомим художником Корнилом Устияновичем, який на 
замовлення посла в 1877 році майстерно виконав іконостас для 
місцевої церкви вартістю 40 тис. крон. 

Завдяки старанням В. Цалковського в Тишківnях було 
заведен~ читальню "Просвіти'', яка відіграла дуже важливу роль у 
культурному житті села. 

Помер В. Цалковськ:и:й 1898 року в рідному селі. П(\ховали 
його на "старому цвинтарі". 

Журнал "Золотий колос" через 40 років після смерті посла 
писав: "Вся його праця є похвали гідна. І хочеться тільюІ 
підтвердити, що цей свідомий селянин не жалів нічого для добра 
свого народу ... " 

73 



1873 р. 

Травень 

1874 р: 

Червень

липень 

1874 р. 

1874 р. 

1874 р. 

1874 р. 

Червень 

1874 р. 

Січень 
1875 р. 
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Приміщення. школи стало надто малим для великої 
кількості учнів. Після виступу Василя Цалковського у 
парламенті прохання громади про будівництво школи 

задовільнила Львівська Крайова Рада, виділивІІШ д.ІІЯ. 
цього 5 тис. австрійських крон, 2 тис. зібрав 
громадський комітет. 

Селяни села розібрали стару церкву, збудовану 1768 . 
року, і перевезли її в село Пійло біля Калуша. Церкву 
спалили "стрибки-комуністи" в жовтні 1947 року. 
Гроші за стару церкву пішли на ремонт нової церкви. 

У центрі села, на місці корчми, громада села збудувала 

гарну школу (сучасна лікарня). Всі роботи виконали 
місцеві майстри. Школа мала шість класів, кухню, 
комору. Ще дві кімнати були відведені під житло 

В'Штелям. 

У селі після врочистого освячення почала діяТІІ .. 
етапова системна однокласна школа. Діти навчалися 
один рік і двічі на тиждень протягом трьох років 
проходили доповнюючу. На третьому році навчання 

школярі вивчали польську і німецьку мови (за 
бажанням). Школу відвідували діти семи-тринадцяти 

років, але були і переростки. 

Вчителем у місцевій школі працював Ящевський 

Микола. Викладання проводилось українською мовою. 

У центрі села встановлено хрест тверезості. Апостол 
тверезості в селі - отець Зенон Шухевич. Селяни, які 
вступали в Братство тверезості, складали присягу на 

Євангелію. 

Папа Пій ІХ надав Братствам тверезості духовних 

пільг. 

На Різдвяні свята згоріла панська гуральня на 

"Осередку", завдавши цим великого смутку 

шанувальникам оковитої. 

Травень 

t875 р. 

Травень 

1875 р. 

22 травня 
1875 р. 

Липень 

1875 р. 

1876 р. 

Липень 

1877 р. 
1877 р. 

Галицький сейм змушений був прийняти закон проти 
пияцтва, згідно якого п'яниць, затриманих в 
громадських місцях, карали штрафом до 5 золотих 
ринських або арештом на 3-4 дні. За продаж горілки 
п'яним та підліткам до 16 років шинкарів чекала кара 
до 15 золотих ринських. 

Закінчено ремонтні роботи в середині церкви. В 
іконостас зі старої церкви було вложено ще кілька 
образів і перенесено його до нової церкви. 

На свято llітнього Миколая декан Городенківщини 
отець Макогонський висвятив греко-католицьку 

церкву св. Миколая в Тиш:ківцях. Храм у Тиш:ківцях 
відбувався щороку 22 травня. 

Від свічок загорівся іконостас. Все, що знаходилося в 

церкві згоріло дотла. . 
Протягом року в церкві інтенсивно вели ремоНТНІ 

роботи. 

У Тишківцях закінчили ремонт церкви. 

Уродженець села посол до Австрійського парлам~нту 
Василь Цалковський офірував на храм Божии в 
Тишківцях гарний іконостас вартістю 40 тисяч 
австрійських крон, виготовлений з мореного дуба.: 
покритий позолотою. Виготовив іконостас видатнии 
художник Корнило Устиянович. На іконостасі 
збереглася пам'ятна табличка родини Цалковських: 

"стптОРЬ UЬЛОН ЛРВВІІ!РІ:11 
ВРАЗЬ сь оmАРІ!МЬ 
ВАСІЛ/11 UAl1K0BCЬ/fnll 
СЬ Ж/!11011 МАР/80 
27 вересні 1877 Р. и 
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27 вересня 
1877 р. На свято Воздвиженняv Чесно~о Хреста в npиcyrнot}'lt 

багатьох тисяч людеи з цшоrо повіту в.ідбулос.1tі 
посвячення 1;{еркви та іконостасу. Висвятив цер 
єпископ. Юшан Пелеш. На освяченні церкви бу. 
npиcyrнi: художник Корнило . Устиянович, npoфecot; 
Володимир. Шухевич, О. Огоновський, ОкуневсьІd, 
Кобринсью, Левицькі, Кобилянські. 

1877 р. 

1879 р. 

1880 р. 

1880 р. 

1880 р. 

1880 р. 

31 грудня 
1880 р. 
1881 р. 

1883 р. 

1883 р. 

1885 р. 

76 

З цього року почали сходитися до Тишківців на XPmt 
свято Воздвиження Чесного Хреста. Ця традиція 
збереглася до нашого часу. · 
СтарІІШЙ брат Федір Гафтуняк офірував на Xpmt 
Божий ікону "Уведення в Храм Пречистої 
Богородиці". · 
У Тишківцях було 477 дворів, проживало 2222 греко~ 
католики, 76 римо-католиків, 42 іудеї і 18 
представників інших віросповідань. 

Зав~ .мудрому керівництву отця Зенона ШухеВИЧQ 
Тишювщ досягають апогею свого розвитку і стаІО11, 
одним з найвідоміших і культурних сіл Галичини.. 
Таким село було до 1939 року. 
Римо-католики села Тишківців належали до рим0" 
католицьк~ї дієцезії містечка Чернелиці, де б~ 
латинськии костел. 

У Тишківцях побував цісар Австро-Угорської iмnel}ii 
Франц Йосиф І. 

Число дуШ греко-католиків - 2284 .. 
У Тишківцях успішно працює однокласна школа. 
вчитель Микола Ящевський. 

Помер і похоронений в Тишківцях місцевий вчитель 
Микола Ящевсьюл, 

У селі працює однокласна школа, вчитель Іван 
Ящевський. 

У Тишківцях ~·,юрше ~ Городенківському повіті було 
засновано читальню "Просвіти'' ім. Святого 
Володимира. 30 Ініцілори заснування: 

1. Зенон Шухевич 

1885 -
1914 рр. 

1895 
1982 рр. 

1889 р. 

1889 р. 
1890 р. 

2. Василь Цалковський 
3. Василь Гриrорчук 
4. Олексій Питчак 
5. Іван Книпппщький 
6. Федір Заячківський 
7. Микола Петльоха 
8. Дмитро С:кіцько 
9. Іван Д.ідик 
10. Олексій Пеца 
11. Микола Грималюк 
12. Данило Глуханюк 
13. Федір Гафrуняк 
14. Микола Купчинський 
15. Петро Глуханюк 
16. Олексій Грималюк30 

З дня заснування товариства "Просвіта" в сеш 1 до 
початку першої світової війни головою товариства був 

місцевий парох отець Зенон Шухевич. 

Роки життя Дзьомбака Василя сина Прокопа -
священика, релігійного діяча та пропов.ідника. 

Народився в Тишківцях, закінчив Городенківську та 

Коломийську гімназії, шзшше Станіславську 
духовну семінарію. Був стрjльцем УГА, брав участь у 

боях з поляками п.ід львовом. З 1967 р. по 1974 р. 
завідував парохією в · Тишківцях. Був великим 

цінителем книг. На жаль, після смерті в 1982 р. більше 
4000 р.ідкісних книг з його бібліотеки безслідно зникли 
з села. Отець Василь Дзьомбак автор невеликої праці 
"Спис церковної парохії села Тишхівці". 
Виготовлення та продаж алкогольних напоїв у 
Галичині стали державною монополією. 
У Тишківцях проживало 2240 душ греко-католиків. 
Тишківці С. Пар. ц. св. Николая отд. оть. катедр 56-
60 к. мурована вист р. 1876, блаrосл. р. 1877. метр має 
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парубки з дівчатами гуляли підскочної коломийки. Забава була 

весела і прилична. Любо було те глянуrи. 

Того ж дня устроєно і загальні збори в читальні. На збори 
прибули і запрошені гості з сіл сусідніх: явились також жінки з 

інтелегенції. На порядку деннім зборів були два відчити: місцевИЙ 

вчитель п. Б. читав поучаючий відчит про Вітчизну, а опісля одпа 

жінка-селянка читала про виховання дітей. Відчит п. Учителя був 
ядерний (змістовний - К.Б.) і містив в собі кілька красних і 
зручно висказаних гадок. Жінка-селянка читала з першу несміло, 
але опісля сміло і плавно, а темат був цікавий. В паузах хор 

місцевий відспівав кілька удатних пісень. З-поміж гостей добре 

віддекламував один селянин з Чортівця свій власний стих, досить 
удатний. Декотрі читальники держали промови, заохочували до · 
науки. Промови їх приймали з одуmевленням і на фоні будови 

дому читального зложили добровільними датками 7 з.р. (золотих 
ринськи:х - К.Б.), а на закупна нових книжок до читальні З з.р. 

Вже з того видно, що Тишківці - громада освічена. По скінченні 

зборів голова О.К. підніс "многая літа" Є.Вел. цісареві (зібрані 
відспівали), а тишковецький парох о. Зенон Шухевич запросив 

усіх зібраних до свою дому, де дожидала їх дуже мила 
несподіванка. На приходстві один обширний покой застали гості 
перемінений в салю театральну. На яких 60 кріслах засіли поважні 
особи, прочі станули за ними. Під проводом і заходом панни 
О.Ш-вной (Ольm Шухевич) виучені діти селянські мали 
представити сценічний образок співний "Коза-дереза'' ко1,шозиції 

М. Лисенка. І кільканадцятеро дітей вив'язалися до своїх роль 
дуже ·красненько, штуку (виставу - К.Б.) віддали з такою 

прецизією, що щось подібного можна було бачити хибu при 

продУКЦіях дітей на концерті в Чернівцях навесні 1891-го року під 

проводом О. Монастирського, пароха з Панської Долини, малі 
Тишковецькі хлоп'ята і дівчата (в віці від 9 до14 літ) виступали на 
естрцду і сходили з неї з грацією вправних коІЩертантів, кожне з 

них само впадало своїм милозвучним голоском, де кожному 

припадало своє відспівати. Кожде держало в руці своїй примірник 
"Кози-дерези" і вичитувало ноти, стережучи такту. На лиці 
кожного з малих коJЩертантів малювалася певність свого і 
повага ... Тож і треба було бачити утіху приглядачів, а особливо 
родичів. Коли гляділи на свої діточки:, треба було бачити радість 
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матерів - а одна матір аж троє своїх бачила між коJЩертантами ... 
такими діточками справді можуть тишковчане гордитися! .. 

Крім того діти, або хлопчик а~о дівчинка !1иступ~ з 
декламаціями. Кілька декламацій нав1ть довгих 1 ~удншmх 
віддали. дуже вдапю. Шкода, що не мо~ем? подати ІМен !1'х 
чемних хлоnчихів та дівчаток, особливо то1 ДІВЧИНКИ, що сво~. 
декламаціями всіх зайняла і не можна було не дивуватись є1 

пам'ятливості та сміливості виголошування .. 
Хто не вірить в духові скарби, яю кри~я в ~ашому 

селянстві, нехай би був придивився тим продукцшм укрmнсь~ 
'тей! Панні ж Ользі Шухевич належиться велике признання 1 

ДІ V • 

честь за її труд. Вона подала краснии прИМІр друmм. 
Пізнішим вечером скортіло нас ще побачити, .'°: 

читальники приймали своїх гостей. Удались ми до. чи~ю ~ 
застали господарів при двох столах, а жінок при одюм стол1, ЯJ:1 
забавлялись поважною розмовою то про сп~и заrалью, 
просвітні то про господарські. Жінки тишковецью услугували 
коло сто~ів подаючи страви, котрі кожна господиня принесла з 
дому аби ;гостити гостей. По короткій розмові з читальниками 
поп~щалися ми з ними, бажаючи їм, щоб і дальше поступ~и тою 
дорогою незабавки і слух долине про неволю темноти 1 засяє 

' • · І "33 світло знання і в своїй хаті стане своя правда 1 сила, 1 воля ... 

1892 р. Лист Миколи Лисенка етнографу Володимиру 
Шухевичу. Ця подія пщтверджується документами та 
фотографією, надісланою В: ~ухеви~ем автору опери, 
які зберігаються зараз в арх~в1 Мемор1ального будинкУ
музею м. в. лисенка в Києві. Микола лисенко, 
одержавши: фотографію і листа 13/15 грудня 1892 року, 
писав В. Шухевичу: "За фотографію Вам дуже дякую: 
Такі славнісінькі дівчатка; тільки чого вони yci 
понамутузували собі на шию такого силу намиста та 
інших оздобів? Видається, наче б всі вони слабують на 

. Це х~·ба у Вас тамечки горло 1 хоруються, компресцми... . 
така поведінка? А хлоп'ята, що визирають з~за ДІВОчоrо 

. " гурту, так дуже гарю ... 
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21 грудня 
1892 р. У Тишківцях народився Грималюк Данило син Дми 

- хорунжий УСС, сотник УГА Історія, на 

донесла скупі відомості про борця за волю Украuщ, 

Сьогодні і ділимось з Вами тим, що маємо.з4 

У багатодітній сім'ї (9 дітей) Дмитра Грималюка та Гашщ 
Гриrорчук 21 грудня 1892 року народився син Данило, .який 
змалку був дуже обдарованою дитиною. Він вже в п'ятирічному 
віці вміБ писати, читати та декламувати вірші. З 1897 до 1903 року 
Данило Грималюк навчався у сільській школі, а в 1903 році 
вступив на підготовчий курс до Коломийської гімназії, ЯКИЙ 
успішно закінчив 15 липня 1904 року. В цьому ж році він став. 
учнем Коломийської гімназії. Данило Грималюк мешкав в бурсі, 
належав до самоосвітнього гуртка драгоманівського напряму. 

З 1906 року він вже давав приватні лекції учням молоДШИХ 
класів гімназії. Великий вплив на його розвиток і виховання мав 
директор гімназії Софрон Недільський та господар кляси ле, 

Дольницький. Будучи учнем гімназії, Д. Грималюк брав активну\ 
участь у громадсько-політичній: роботі: у вихідні дні ходив по 

селах, де проводив :uросвітню роботу, агітував селянських дітей 

вступати до гімназії, збирав народний фольклор, виступав з 
рефератами. Він був чудовим промdвцем і декламатором, сам 
писав п'єси, грав на музичних інструментах, мав чудовий 
теноровий голос. Без його участі не обходився жоден концерт не 
тільки в гімназії, а й рідному селі. Д. Грималюк керував 
гімназійним хором, брав участь у з'єднаному гімназійному оркестрі 
та в аматорських театральних гуртках. Займався різьбярством та 

випалюванням узорів на дереві. Ще після другої світової війни у 
хаті його батька у Тшпківцях (яку конфіскувала радянська влада, а 

родичів і брата Івана з багатодітною сім'єю 11 дітей - вигнали з 
неі) зберігались рамки від образів та фотографії, які були різьблені 
та випалювані Данилом Грималюком. Коли хату забрали під 

колгоспну контору, всі ці рамки, а також рукописи, п'єси 

Д. Грималюка пропали. До цього часу хату сім'ї Грималюків не 
повернули. В гімназії Д. Грималюк належав і до "Січі", яку 
організував Кирило Трильовський. 
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~. 10 червня 1914 року перед КОМІСІЄЮ, головою якої був 
.jрофесор Н. Даниш, Данило Грималюк склав матуру і ·закінчив 
${1Іазію. На основі цього іспиту призначено його одноголосно 
"Зрілим до студій на університеті". Іспит склав "пораз перший", 
Іо були такі, що складали іспит і по 2-3 рази, або і зовсім не 
j()Г.ЛИ його здати. 

Д. Грималюк подав документи і став студентом фізико

математичного факультету Львівського університету. Але після 
JJІбуху першої світової війни на відозву Головної Української Ради 
у .Львові Данило Грималюк поступає до українського легіону 
Січових Стрільців і потрапляє дом. Стрия, а після на вишкіл до 
3f!Карпаття. На Закарпатті в селах Страбичів та ГороНда він був у 
П курені під командою тоді ще сотника Григорія Коссака. Після 

J81ІІКОлу Д. Грималюк брав участь в боях. Перше своє бойове 
хрещення він прийняв у Карпатах, де з 28 квітня по 2 травня 1915 
року прославився у битві на горі Маківці. Після цієї битви 
д. Грималюк був представлений до нагороди - відзнака 

,wробрості. У цій битві вони воювали з Євгеном Коновальцем, 
.який потрапив тоді на Маківці в російський полон. Згодом їх ще 

зведе спільна доля на Великій Україні. 
Пізніше Д. Грималюк брав участь у боях під Болеховим, у 

с. Вікторові біля Галича, а в жовтні 1916 року - разом з Петром 
Фр.анком під Семаківцями. Це був третій великий бій, у якому він 
брав участь з грудня 1915 року до травня 1916 року. В цьому ж 
JЮді Д. Грималюк дістав студійну відпустку, і, скориставшись 
затишшям на фронті, продовжив навчання в університеті, склавши 

курсові іспити. Вже тоді він мав звання хорунжого. У серпні
вересні 1916 року хорунжий Данило Грималюк, сотник О. Лисняк, 
В. Кучабський, Р. Сушко, А Мельник, С. Горук та інші брали 
участь в боях на Лисоні. Там же воювали і наші краяни: Ковалик 
Тадей - четар УСС (поранений 3 вересня 1916 року) родом із 
Далешовоrо, Крижанівський Степан - вістун УСС із Серафинців, 
СОТІ;ІИК Куриляк Ярослав з Городниці, Липчук Дмитро -
поручник УГА з Торг.овиді, Майструк Петро - ст. стрілець із 
СерафtІнців, Марків Антон - стрілець УГА з Чернелиці, Нестайко 
Юліан - четар УСС з Чернелиці, Петрина Михайло з Серафинців • 
та ін. 
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У боях за гору Лисоню був поранений і потрапив 
російський полон Данило Грималюк. Разом з ним пот 
В. Кучабський та Андрій Мельник. У полоні Данило Грим 
перебував в Поволжі. Після лютневої революції в Росії Д 
Грималюк разом з Євгеном Коновальцем та ішuими дес 
українськими старшинами втікає з полону і добирається до Ки 

Tyr вони займаються підготовкою до створення комітету та 
Січових Стрільців. Перебуваючи у напівлегальному 
Д. Грималюк вже щц прізвищем своєї матері, тобто 
продовжує студії на фізико-математичному ,факультеті 
університету, водночас є слухачем на філологічному. 

Влітку 1917 р. Є. Коновалець у Києві створив "Галицью 
буковинський комітет допомоги жертвам війни", до якого нале 
і Данило Грималюк. Цей комітет пізніше створює військ 
частину з галичан - "Галицько-буковинський курінь Січов 
Стрільців". До цього куреня, який у грудні 1917 р. переіменов 
в "Перший курінь Січових Стрільців", зараховано і хорунж 
Данила Грималюка. Комендантом куреня став Євген Коновале 
а начальником штабу - Андрій Мельник. 

Данило Грималюк спочатку працював при штабі куре 
займався дипломатичними переговорами. Він володів польсько 
німецькою, латинською, грецькою та російською мовами. 

У сотні Січових Стрільців Д. Грималюк бере участь у б 
в Києві та його околицях (Коростень, Сарни, Бровари ... ), 
придушенні повстання на заводі "Арсенал" t який виступив пр 

Центральної Ради. Будучи при штабі Січових Стрільців" 
Д. Грималюк їздив з дипломатичною місією до поволзьких татаt 
на переговори, щоб вони одночасно з Українськими Січовимt 
Стрільцями виступили проти спільного ворога ... 

Під час гетьманського перевороту Д. Грималюк боровщ 
проти німців та гетьманців в обороні Ценгральної Ради. З. 
Директорії Д. Грималюк разом з Січовими Стрільцями спільно ;s 
військами УНР воював проти поляків та червоної армії. Сл~ 
він у третьому курені сотника Романа Сушка. 

За добросовісну службу Д. Грималюк отримав відпустку і в 

1918 році прибув до Тишк.івців. 1 листопада у Львові повстаJІ4 
Західно-Українська Народна Республіка (ЗУНР). Як українськиІ 
старшина Д. Грималюк отримав наказ від сотника УСС Романа 
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nайла допомогти перебрати владу у містечках і селах 

fороденківщини. 
І вже З листопада 1918 року Данило Грималюк разом зі 

_,їм односельцем, яхий теж був у відпустці в Тишківцях, 

1сусусом Петром Петруняком негайно виїхали в с. Корнів до 
rреКо-католицькоrо священика Івана Пісецькоrо. Під командою 
.,рунжоrо Данила Грималюка разом зі студентською молоддю та 

~омими сільськими хлопцями вони перебрали владу в 
~рвелиці, Обертині та в селах, де були сттщії жандармерії. 

Повернувшись до Тишківців, Д. Грималюк організував 
rpynY хлопців, які вступили в УГА Коли мам~ проси~а 
д. Грималюка, щоб він ще залишився вдома хоч .~а деюлька днm, 
'.Ю він відповів їй: "Коли вирішується доля УкраІНИ, то я не маю 
МоJ>МЬНОГО права спізнитися туди, де мене чекають мої друзі. 
:Мені не страшно вмерти в боротьбі за волю України, але мені 
-,,шпно щоб моя рідна Україна не попала знову в рабство до 
~·.r-·· ' " І зай,ців. Тож вдома не буду, поки не вмру, або волю не здобуду! 
JJiн негайно виЇЖдЖає з групою односельців на війну з окупантами. 
22 січня 1919 року Д. Грималюк був на майдані святої Софії в 
Києві, де відбувалася урочиста церемонія ~роrолошення ~ 
3луки. 1 березня 1919 р. Данила Грималюка ~меновано четарем 1 

призначено командиром сwмої сотні другого куреня першої 
6ригади Січових Стрільців. ... 

Цього ж року Д. Грималюк був членом делеrацu, що вела 

переговори з Денікіним. Але коли Денікін сказав, що має б~ 
"єдіная і нєдєлімая Рассєя", переговори були перерваю І 
д. Грималюк подався до свого штабу. Дорогою в поїзді, сидячи в 
купе, почув як в сусідньому купе денікінці домо~я, щоб 
зарізати його і викинути з поїзда. Раптом у вагою ви~ли 
світло. Зрозумівши ситуацію Д. Грималюк вибив в1к.но, 
вистрибнув з вагона на ходу поїзда і почав втікати У степ. 
Денікінці, стріляючи, кинулися навздогін, але й?му вд~~я 
втекти. Дмі Грималюк брав участь у другому походt на Киш І У 
відступі на Вінничину. Там, за Збручем, хорунжий Д. Грималюк 
комавдував сотнею, але неподалік від міста Бар на Вінничині в 
містечку Ялтушків захворів на тиф і помер 12 грудня 1919 року. 

85 



Д. Грималюк воював за волю України, за не1 щдцав с 
житrя, свято вірив у те, що його рідна Україна буде вільно 
незалежною державою. 

Його батьки, продавІШІ частину поля, збудували за ті г 
на його честь в Тишківцях каплицю. 

Колись поет Олександр Олесь писав "Хто умирає 
боротьбі, в серцях живе вовіки!"34 

24 серпня 1992 р. односельчани сотника Д 
Грималюка урочисто вписали його славне ім'я в каплиці "В ч 

проголошення не:залежності України". Віднині і вовіки с 
Грималюк - перший почесний громадянин Тишківців. У грУ, 

1992 року відкрито меморіальну дошку, присвячену Данил 

Грималюку. 

1892 р. 

26 жовтня 
1893 р. 

1893 р. 

1894 р. 

1894 р. 

Наприкінці 1892 року в Тишківцях проживало 
душ українців, 40 поляків, 12 вірменів, 56 євреїв. 

Зберігся лист Корнила У стияновича, який гостив 

о. Зенона Шухевича в Тишківцях, до редакт 

журналу "Зоря" Омеляна Огоновського, в якому 

відзначає гостинність дому Шухевичів, і що 
набагато скорочує статтю для журналу, присвяче 

Маркіяну Шашкевичу, так як вона буде читана 

тільки публікою, а й поліцією. 

У селі працює однокласова етапна системна школа, 

вчитель - Панічевський Шимон. 
Ольга Шухевич здала безкоштовно багато тишківсь 
речей (писанки, вишивки, предмети вжитку) 

Львівський музей. 

Обов'язкового навчання в школі не було. Учня мо 
було звільнити з школи. До цього тишківчанв 
вдавалися досить часто через нестачу грошей. В 1893-
94 рр. - навчання закінчило 83 учні, в нac,....,.nrт-..лr:ntlll 

роках відповідно 42 і 19 школярів. 
6 листопада 
1894 р. На основі інструкції цісарсько-королівської крайов 

шкільної комісії з дня 6 листопада 1894 року №268 
однокласна школа в Тишківцях була перетворена 
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1894 р. 
1894 р. 

Травень 

1894 р. 

1894 р. 

1894 р. 

1894 р. 

1894 р. 

двокласну. Реорганізовано 1894 р., підтверджено 12 
листопада 1905 р. В зв'язку з її підтвердженням 

збільшується кількість поборів. Є один керівник і один 
старий учитель. Вчителі ще до своєї оплати і 
службових пільг належати будуть до 4 класу. 
Підвищення те буде покриватись з фонду крайової 
шкільної Ради. На канцелярське приладдя замість 
виплачуваної до того часу суми 20 крон, буде 
виплачуватись 30 крон річно. Це входить в силу з 1 
вересня 1906 року.35 

У Тишківцях проживало 2326 греко-католиків. 
Читальня в Тишківцях мала вже свій власний будинок. 

Тишківці вели перед в просвітянській роботі в повіті. 

З благословення отця Зенона, під керівництвом Емілії 
та Ольги Шухевич в Тишківцях, вперше серед сіл Зах. 
України організовано сільське жіноче товариство.36 

У Тишківцях в цей час, в своєї родини Шухевичів, 
гостювала організаторка жіночого руху в Галичині -
Наталія Кобринська. 
У сільських яслах за рахунок церкви і жіночого 
товариства утримувалось 140 дітей. 
Тишківці готувалися до зустрічі цісаря Австро
угорської імперії Франца Йосифа І. З невідомих 
причин ця зустріч не відбулася. 
Пан Давид Абрагамович, наробивши боргів у Відні, 
вирішив продати фільварок "Антонівку" і 1 ОО моргів 
власного поля в урочишах "Мушивки" і "Купиняк" 
польським переселенцям мазурам. Але о. Зенон 
Шухевич зробив все, щоб не допустити цього. 

О. Зенон при активній підтримці адвоката Теофіла 
Окуневського зумів переконати тишківчrо~, щоб вони 
самі розкупили ці поля. Багатьом безземельним 

селянам о. Зенон позичав безпроцентно гроші для цієї 
покупки. 
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Весна 
1894 р. 

1894 р. 

Квітень 
1894 р. 

24 квітня 
1894 р. 
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Селяни села Тишківців розкупили все поле в 
урочищах "Мушивки" і "Купиня:к", а також 
фільварочне поле в урочищі "Сіножаті". Не було кому 
брати "Рівюо" - 180 моргів поля. Люди не хотіл]t 
купувати, бо далеко від села. Допомогли в цьому 

о. Зенон та його брат, адвокат Микола Шухевич, .який 
зумів повернути селові значну частину позики, яку 

тишківчани давали на воєнні цілі ще під час Австро
П руської. війни 1866 року. За ці коІІПИ було 
відкуплено 110 моргів поля, яке назвали ''Гмінне 
поле". А 70 моргів о.Зенон закупив для своєї доньки 
Ольги. На "Гмінному полі" в Рівні було утворено 
громадське пасовисько для овець. Там була поставлена 
велика кошара для овець та будинок для пастухів. З 

тих часів у селі збереглася пісня: 
... Нема села славнішого, 
Тай понад ТИшківці, 

Розкупили панське поле, 
Й випасають вівці ... 

Завдяки о. Зенону Шухевичу тишківська громада в 

своїй основі стала багатшою. В селі не залишилось ні 
одного бідака, який би не отримав хоча 2-3 морги 
поля. Більше ста сімей тишківчан стали господарювати · 
на 15-20 моргах поля. З цього часу в повіті і 
закріпився вислів, що "Тишківці - це багацьке село··. 

В заможне село радо переселялись після одруження 
молодий чи молода з навколишніх сіл. 

На місці розпарцельованоrо фільварку "Антонівка" 
біля дороги, при величезному здвизі людей встановили 
великий кам'яний хрест. Цей пам'ятний хрест 
відновлено сільським осередком НРУ в 1990 році. 

На вимогу Зенона Шухевича відбувся суд, який 

постановив поміняти лан в "Сіножатях" на лан в 

JlиСТОШЩ 

1894 р. 

" 
1894 р. 

1894 р. 

1895 р. 

"Гармасарці", щоб селянам зручніше було добиратися 
до своrо ПРЛЯ, 

Пан Давид Абраrамович здав свій маєток і 490 моргів 
поля на Львівський вірменський клястор 
(сиротинський nриют). Тепер маєток належав дітям, в 
яких померли батьки. Переказують, що молодий 
Віктор Абрагамович говорив: "Стрию, не продаnайте 

людям Мла:ки, бо я не буду мати де пасти худобу". 
Цей Віктор дальше тримав маєтки. Але десяту частину 
доходу здавав у сиротинський приют. 

Як відомо, 1894 року священик Зенон Шухевич 
відкупив 70 моргів панського поля собі. Це поле було з 
ярами, скалами і мокрими долинами. В Зенона 
Шухевича стало 180 моргів - 70 Рівня і 11 О він мав 
церковного поля. Переказують, що Зенон не хотів 

цього поля. Але :купив його, щоб воно не дісталось 

мазурам. Зенон вже був старий, хворобливий і в нього 

була тільки одна дочка Ольга. В 1894 році Зенон 
Шух6ВИЧ почав розбцрати фільварок "Антонівку". Так 
як він взяв 70 моргів поля, то він і взяв найбільше 
дерева з "АнтонівЮІ''. У 1894 році Зенон Шухевич 
заклав фільварок (сучасна тракторна бригада) для своєї 
єдиної дочки Ольги. Для будівництва були 

використані матеріали з фільварку "Антонівка". 
Кожний, хто мав нагоду бувати в о. Шухевича, міг не 
раз бачити в нього хворих селян, які сиділи або 
лежали на плебанії. Це були убогі селяни, які немали 
можливості користуватися допомогою лікаря. Лікувала 
їх дочка о. Зенона - Ольга, людина інтелігентна і 
добра. Вона лікувала хворих при помочі лікарського 

пораnника ліками, що їх :купувала за власні гроші. 
У селі було засновано товариство "Рідна школа". Яке 
займалось вирішенням всіх шкільних справ. Перuщм 
головою товариства в Тишківцях був обраний Дмитро 

Грималюк. 
Цей рік став знаменитою віхою в ж:ипі школи. 

Освіта стала обов'язковою для всіх. Жителів, які не 
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1895 р. 

1895 Р: 

відцавали д~теи до школи, сільський комітщ,; 
штрафував. Штрафи досягали 25 ринських. Дуже часто~ 
їх платили заможні сільські газди, які не пускали своц"z 
дітей до школи. Товариство "Рідна школа" за ці ГРОП!l~ 
:купувало бідацьким дітям, які мали потяг до навчання,1 

взупя і одяг. . 
Головою жіночого товариства в Тишкшцях 
одноголосно обрали Анну Грималюк. Цю скромну і до 
нестями відцану справі відродження, оновлення і 
збагачеНШІ культури й освіти села жінку-патріотку не 
сміємо забувати ніколи. За самовідцану, безкорисну і 
невтомну працю, яку вона тихо і безвідмовно 
виконувала довгі роки, часто зазнавала · гонінь 
окупаційної влади, і за свого сина Данила - ч~таря 
УСС, сотника УГА, який поклав своє життя на вmтар 

України. 
Львів, за 15 апріля 1895 

"НАРОД" 
руско-украінська радикальна часопись 

Допис з Городенківщини 
Коротеньке справоздане з народних зборів в 

селі Тишковцях 

Звичаєм попередніх років, відбулися і сего року в читальні 
в селі Тишківцях Городенківського rіов. дня 15 мая в роковини 
знесення панщини, народні збори. На ту ціль умаєно хорошо 
кімнату читальні, котра тепер заповнилася ?и1:'-о~ сел~ами. не 
тілько з самих Тишковець, але і гістьми з сусщн1х сш. . 

Збори відкрив адв. Др. Окуневський, коли вже З16ралас! 
вся місцева інтелегенція, як місuевий парох з родиною, котри:и 

головно з сім'єю і тамошнім нар.уч. трудився около урядження сш 
зборів і тепер підпирає на кождім кроці морально. і ма~ріально 
правильний рівень читальні, з веч. о. Біл. нар. з Дmстра I ден.ад& 

Др. Наль. 
Промову свою звернув Окун. до панів газдів, стоячу 

тісній зв'язки з їх власними справами. Іменно наклонював п 
газдів, щоб як найскорше розкупили позісталу єще -часть поля 
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парцеляції дібр. "Антонівка", виказуючи очевидну користь, яку 
там осягають, бо збільшують землю, котрої вже тепер не стає, а 
пізніше, тім один примір з найновішої історії фршщузької, де 
нарід на жадане правительства зложити .4 мільярди франків, в троє 
тілько жертвував для добра вітчизни, як того потреба було. 
Закінчив словами, що і о инших річах політичних побесідує, але 
яко виходячи по за звичайні справи читальні, за два або за три 
місяці пізнійше. 

Доперва тепер наступила властива часть офіціяльна, в 
котрій межи иншим почтено основателя читальні Др. Дорундяка і 

рішено зложити єму подяку за ласкаву пам'ять і прислане 6 кор. 
на читальню. Потім при ступлено до части забавної. .. 

Межи поодинокими відчитами селянські дівчата і хлопці 

від 8-10 рік декламували голосно, ясно і виразно, з межи котрих 
можна піднести д~клямацію також селянського 9 літнього 
хлопчика, як казали обдареного незвичайним талантом та бистрою 

пам'яттю, співомовок Руданського як "Подорож до Єрусалима'' і 
ін. котрі будили загальну веселість і гомеречний сміх. Відспівано 
хорошо кілька пісень руських около вивчення котрих трудив 

rам.нар.уч. Пань, а вкінці многая літа присуrнім гостям. 
Но іще не конець на тім. Під час короткої перерви в тій 

самій кімнаті зоставлено столи і всі зібрані на збори селяни разом 
з інтелегенцією сіли поза стіл, щоби наситивши доволі душу 
покормом духовним, приняти пищу і прокормити грішне тіло 
божим даром. Доперва по десятій г. опустилисьмо читальню, 

зіставши селян єще бенкетуючих та покріпляючих ся. 

1895 р. 

1895 р. 

1895 р. 

Гшпь Ол. К.Е. 

Читальня "Просвіти" в Тишківцях (голова о.Зенон 
Шухевич) сформувалася як економічний, громадсько
політичний і культурний центр корінного українського 

населення Тишківців. 
З цього року друга кімната читальні "Просвіти" ім. Св. 
Володимира № 1 була закріплена за жіночим 

товариством в Тишківцях. 
У 'Іишківцях була одна акушерка. 
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Червень 

1896 р. 

1896 р. 

1896 р. 

1896 р. 

1896 р. 
1897 р. 

1897 р. 
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На кошти о.Зенона Шухевича на фільварку "Пропадu" 
збудували велику хату, стайню та шпихлір. Озеро 

"Пропадu" rарно обсадили тополями, що надавмо 
йому мальовничості та затишку. До фільварку 

належало 70 моргів поля. 
З цього року колишню вірменську дорогу (сучасна вул. 

Т.Шев9енка) і навколишнє поселення почали 
називати Кичур. Старожили пов'язують цю назву з 
розміщенням в урочищі "Рівня" громадського 
пасовиська для випасу ощщь. Коли отари поверrались 
з випасу, постійно було чуrи вигуки вівчарів "Гей
чур", "Кей-чур". Назва закрщилася, трансформувалася 
в "Кичур" і збереrлася до нашого часу. 

Отець Зенон ІІ.Іухевич запрошує письмово проф. 
Львівського університету Михайла Грушевського 

вJДВщати Тишківці. На що проф. Грушевський 
люб'язнQ згодився. У цьому ж році проф. Грушевський 

вщвідав Тишківці. 
У ТИшкhщях з'явився перший велосипед, власником 
якого був місцевий вчитель Шимон Пщrічевський. 
Старша церковна сестриця Грициха Неілова офірувала 
місцевій.церкві образ 1'Святої Варвари". 
Могилу українського письменника, отця.декана Осипа ·. 
Шухевича, відвідав Іван Франко, який гостював разом 
з Володимиром Шухевичем на плебанії отця Зенона. 

Війтом села став Дем'ян Дзьомбак. 
На виборах до Віденського парламенту тишківчани 

відцал:~,: свої голоси за адвоката Теофіла Окуневського. 
з Городенки, близького родича родини Шухевичів. 
Тишківці - село, Пар. Ц.св. о. Николая мурована 

Дощь пар. вист. зь кам. 1845 
Патрань: П.Т.Давидь Абрагамовичь 
Парохь: Всечесний · от: Зенонь Шухевич, род. 1842 рух 
1867 інст. 1871, женат 
Число душ rреко-к:атол. 2339 
лат. 46, орм. 12, жид.49 
Школа етап. сист. 

1897-
1977 рр. 

Дотація пар: орного поля 108 мор. млак 5 морг. ~шстий 
дохід 429 ЗJІ.р. 9 кр. фонд доплачує 70 зл. 91 к. 
Ц.К Староство Судь Урядь податковий почта і 

. ' станщя тель Городенка. з1 

Всечесний отець Зенон Шухевич, віцедекан, совітник 
єпископської консисторії з відзн. крил. парох в 
Тишківцях. 

Роки житrя Петруняка Михайла сина Федора. 
Народився в Тишківцях, четар кінноти УСС і сотника 
6 кінної дивізії УНР. lliд час Чортківської офензиви 
брав активну участь в боях як хорунжий УСС. 
Керівник української поліції у Львові в 1941-1944 
роках. Член ОУН. В 1957 р. прибув до своєї роДИШІ в 
Чікаго (США). Дописував до журналу "Гуцулія". Був 
членом Українського Вільного козацтва із званням 
Генермьного хорунжого. 

Михайло Петруняк народився 2-го грудня 1897 року в 
с. Тишківці, повіт Городенка. По закінчешпо гімназійної й 
семінарної матур був учителем. Дістав він також фахову . 
торговельно-кооперативну освіту, але скоро був покликаний до 

війська в австрійську армію. Там скінчив школу п.ідхорунжих 
кінноти. 

Але вже від 20 серпня 1914 року Михайло Петруняк став 
учасЮІком Визвольної боротьби України за її Волю й Державу, 
спершу як хорунжий, а потім як четар кінноти УСС. Пізніше став 
старІІІИНою 6-ої кінної дивізії генерала Безручка. За службу і 
участь в боях дієвої армії УНР був підвищеЮІй до paнr.t сотника 
кінноти· зі старІІІИНством від 1 О травня 1921 року. 

За Другої світової війни брав участь в Українській 
Військовій Організації, був комендантом відтинку, за шо був 
покараний поляками на один рік тюрми. Після зайнятrя Галичини 
німцями служив у Львові в Українській поліції і на тому 
становищі з небезпекою для свого житrя врятував багатьох людей. 

В боях проти ворога України був двічі ранений, в вересні 
1915 року під Юрківцями і в січні 1919 року під Львовом -
Кривчиці. 
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З його бойових успіхів зазначаємо 
найвизнаЧНІШl, про які є відомості і в 
літературі. Він командував атакою кінноти УСС-ів проти ттn,н, .... :

пщ Лас:ківцями в 1919 році і при тому розбив великі сили ворога. 
Про це подано на сторінках "Альманаху УСС-ів". Він же атакою 
проти московських большевицьких військ в 1919 році пщ час 
походУ на Київ захопив Христинівку, а пщ Верхцячкою ко.ло 
Христинівки: на Уманщині розбив червоних і захопив величезну 
здобич і обози а в тому поверх тисячі рогатої худоби, а~ і 
т.д., що послужило на посилення української інтендатур1і. Про це 
також поміщено в "Альманасі" та календарі Червоної Калини за 
1924 рік. 

За військову службу в Першій світовій війні св.п. Михайло 
Петрунях був відзначений такими бойовими нагородами, 

медалями з написом - "За хоробрість" бронзовою й срібною та 
хрестом Карла. А за відцану службу Україні - такі відзначення: 

Хрест УСС-ів, Хрест Галицької Армії, Хрест Директорії УНР• 
Хрест Симона Петлюри, Воєнний Хрест, Медаллю Архистратига 
Михаїла і Хрест Українського Козацтва з золотою й срібною 

лавровими гілочками та двома золотими зірками. Останш~ 
нагорода по статусу є спадкова і передається на вічну пам'ять про 
заслуги Покійного старшому в роді з покоління в покоління. 

Після переїЗдУ до ЗСА працював як робітник в сталеварній 
компанії в Чікаго та брав широку участь в українському 
громадському житrі.' Був гоноровим секретарем 20-го 
Пластунського вjдділу Українського Робітничого союзу" 
референтом Українського Національного Музею та членом 

комбатанськи:х організацій, Братства УСС-ів, ОбВУ А та Братства 
к.в.1-ої Української Дивізії. 

В жовтні 1964 року Побратим Михайло Петруняк оформив 
своє членство в Українському Вільному Козацтві. Зробив він це за, 
покликом крові за походженням свого старовинного козацького 

родУ, про що mобив оповідати з переказів своіх батьків. 
Спершу він був членом Куреня УВК ч. 2 ім. генерала Івана 

Омеляновича Павленка, а потім перейшов до реєстру Куреня ч. 1. 
ім. князя Дмитра Байди Вишневецького, збірного при Генеральній 
Булаві УВК. Від того · часу почалося близьке побратимське 
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jайомство та співпраця з Михайлом Петруняком автора цієї 

,.;дки· 
Побратим Михайло своїм щирим та ідейним захопленням 

11раблемою Української Козаччини за її значення в минулій історії 
13 поглядами на майбутнє скоро звернув увагу проводУ УВК. Тому 
1liJI дістав доручення виконувати різні провідні й відповідальні 
орrанїзаційні обов'язки:, а в останні рQКИ він займав уже вищі й 
)'І()Чесні становища наказного отамана УВК, то є Заступника 

І(оJІІОВОГО Отамана, та був Головою Головної Народної Ради 
Хреста Українського Козацтва, то є - капітули цього відзначення, 
то видається за індивідуальні заслуги учасників наших змагань за 

ВолJО й Державу як в ділянці збройної боротьби так і на полі 
rромадської та мистецько-культурної праці для української нації. 

··· Відповідно до стажу його служби та виконання покладених 

ва нього обов'язків Побратима М. Петруняка поступово 
щцвищувано в почесних козацьких званнях аж до Генерального 
Хорунжого включно. Це іменовано було затверджено, після 

відповідної Гонорової Ради УВК, Почесним Отаманом УВК -
Командиром Української Національної Армії Генерального Штабу 
Генералом-Полковником Павлом Шандруком. 

Крім відповідального адміністративного становища в УВК, 

Побратим М. Петруняк був довголітнім співредактором журналу 

~країнське Козацтво". Він давав свої опанії на матеріали, що 
nрих:одили до редакції від різних авторів, а також сам писав статті, 

rоловно спогади. Його звичайною темою було - показати, що на 
Західних Землях України: є цілі села й околиці давнього 

:козацького походження. Кохався він у родоводах визначних діячів 

Галицької волости, про яких доказував, що вони були "козацького 
роду". Не цурався іноді сказати свqє переконливе слово на 

сторінках "Українського Козацтва" про вияснення козацької 

ідеології та організаційних приписів УВК НаІІШМ неприхильникам 
'ІН критикам. Писав багато цінних мемуарних статей про УСС-ів з 

Гуцульщини, що їх опубліковував в журналі ''Гуцулія". Дописував 

також споріднену тематику і до інших часописів. 
Любив багато читати, головно історичну літературу, і 

взагалі любив книжку та мав гарну бібліотеку, в якій дбайливо 
зберігав цінні твори та комплекти любимих журналів, річники 
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яких обов'язково давав справляти. Його книгозбірня м 
взірцевий вигляд у всіх відношеннях. 

Михайло Петруняк був типічним, показним військо 
старшиною. Це був аристократ душею, щирий і правдивИЙ 

відносинах з побратимами, дипломатичний та стриманий п 
вирішенні трудніших контроверсійних персональних справ, Я1tl · 
часто трапляються в еміграційних qбставинах житrя коли 
наших вояків. Але в сутичках з нетактовними 

неправдомовними дискутантами був палкий і невідступний у св 
твердженнях. 

Це був красунь, ставний поставою, завжди елегантний 

усіх зовнішніх відносинах, цікавий бесідник на теми 
минулих днів, а при всьому тому - ідеаліст у своїх поглядах. 

Його глибоким переконанням було, що всі ми укра" 
надцніпрянці і галичани є "браття козацького роду" та 
козацька ідея була, є і буде підставою відродження й б 
української державницької проблеми. Тому він 
консерваnmних поглядів і в засаді критично ставився до всіх 
збочень до лівих чужих теорій та політичних ідей непритаман 
українській нації. Вони, на його думку, привели до злочи 

перерви новітнього гону нашого народу до відродже 

самостійного державного життя. 
В проблемах ветеранського життя, а зокрема 

найближчого для нього життя та ідеї Братства УСС-ів , Ми u 

Петруняк був великим ідеалістом і соборником козацько-січо 
ідеї. Він вважав, що до Братства YCC-in. на чужині мали 
належати не лише колишні ~шени Легіону УСС-ів, а всі учасн:и 
ВІІЗВОJІЬНОЇ боротьби України, які ту боротьбу провадили 
січовими та козацькими гаслами і бУ,ли членами таких подіб 
організацій. Таким настаВЛенням він продовжував подібні поrл 
основника первісного "Товариства Союз УСС-ів" Лева Лепкого. 

В родинних відносинах св.п. Михайло Петруняк 
безмежно люблячим мужем своєї красуні дружини Марії 
батьком прекрасної вродою доньки мисткині Ліди і своїх 
синів ... Під кінець свого життя був щасливим з гармонійн 
подружнього життя ·доні з зятем Стефаном та мило бави 
маленькою внучкою з того подружжя Раїсою. 

96 

Тяжкі переживання останніх •шсів випали на його душу і 
тJло, Захворіла невилічимо дружина, що незадовго до його смерти 
ві,nдалn душу Вогові по тяжких стражданнях. А перед тим помер 
jioro брат Петро в Кшtзді, n скоро після того вразила його душу 
JЦС й вістка про смерть сина Ростислава в Україні... Все те 
лідірвмо Михайла, що і без того вже слабував, як "стара война", 
jЦ(j бtttnтo Ма1'0рnівся й лиха побачив і переніс в минулому ... 
Михайло rtdtH1D ft)Дyftnдaти все дужче й дужче на фізичних силах, а 
потім повторний параліч з.fІбМJtли життя цього лицаря й козака 

дУШею. Він відійшов у свій Вічний Похід дня 12-ro травня 1977 
року. Тлінні останки його урочисто поховано на цвинтарі св. 
Миколая в Чікаго 14 травня 1977 року Божого. 

Xitй DJttний сn{Жій знайде собі Дорогий мені Побратим в 
селищах праведних, де нема вже ні страждань, ні болів. Хай Він 
111хо снить про далеку, рід11у і в майбутньому Вільну Державну 

Україну, якій Він так чесно служив все своє життя! 

Хай буде Йому вічна й славна пам'ять! 

Цю згадку про Покійноrо Побраn1ма Михайла, замість 

нев'янучої квітки-чічю1 на Його свіжу могилку, подаю як вияв 
найглибшого свого співчуття в неутішному горю Високошановним 
його Доні Ліді з чоловіком Стефаном з маленькою донечкою 
Раїчкою, синові Ігорю т.~ Високодостойному його швагрові д-рові 
Маріяноnі Пенсакові, який так відцано та жертвенна турбувався 
гіркою долею опечаленої родини в її rірких безнццією окут.lНИх 

часnх ... 
Аптіи Кущи11ськиіі 

зі щир1ш 11обраmlІАІСЬКІІ.АІ су.МО)/, 

Хорунжий Михайло Петруняк 
село Тншківці 

Подвиr під Христинівкою 

Денікінські війська хотіли використаТІІ побіду нашої Армії. 
Вони поспішно підходили до берегів Дніпра, бо чули, що наші 
заняли золотоверхий Київ. І хоч їх напрямок ішов на північ, то 

97 



вони нагло повернули фронт на захід, думаючи, що 

Війська кервавляться тільки на те, щоб звільнити Україну 
Москалів червоних, і віддати її таким же москалям 
помальованим. Таке вже наше щастя у визвольній війні, що з 
боків вoporn:, близькі й далекі, а з ними і непрошені 

американці, англійці, іт.тійці, румуни і т.д. Бог зна, хто йшов 

наші землі в ім'я великої вільзонівської ідеї "самоозначувати 

націю.:." І ми "зна•rnлись'', зна•шли і нас ... 
В хвилі, коли Денікін кількома загонами перейшов Дніпро~ 

наша тодішня столиця Кам'янець була в небезпеці. Більшовицька 

група з Одеси зміряла перебитися на північ, через Вапнярку і 

Жмеринку, загрожую•ш Кам'янцеві. Тривожні відомості доходиЛ]І 

і від сторони польського фронту. 

Та Начальне Командування Галицьких і Придніnрянсьюц: І 
Військ вирішило кинути останню резерву, що була під рукою - ! 
Бригаду УСС. Вона мала захистити важну вузлову станцію) 
:Жмеринку і зіnхати більшовицьку групу в сторону денікінців. 

В перших днях вересня виїхала Бригада з Камінця кількома 
потяrаЮІ на фронт. Під містечком Тростянчиком (над рікою 
Богом) прийшло до першої стрічі. В бою було багато втрат по обох , 
сторонах. Найбільше потерпів І і ІІІ Кур. УСС (сот. Чичкевич 
хотів відразу фронтовим ударом знищити безпощадно більшовикі11, 
що окопалися на мостовому причілку). Та все ж цей бійпідорвав у .. 
ворога силу опору. Тікаючи на реквізованих підводах, опинились 

більшовики біля Христинівки і Уманя. 
Післаний в розвідку відціл кінноти УСС в силі 18 шабель 

під командою хор. Петруняка, довідується, що біля Христинівки 

стоїть великий обоз під охороною 300 піхоти і 1 О скорострілів. Не 
надумую•шсь довго, хор. Петруняк наскакує нечайно на ворога і 
добуває велике майно. Біля 1 ООО шт. кримських волів і овеuь, . 
касу, вози і коні. Цей наскок навів ще більшу паніку на ворога, а 

нашій інтендатурі приспорив чимало користі. Волами обділено всі 
сусідні групи і кожній було подостаткам. 

Відціл кінноти дістав окрему похвалу від бригади і 
командуючого групою, а хор. Петруняк був поданий до піднесення 
на вищий степінь. 
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1898 р. 

1898 р. 

1898 р. 

1899 р. 

Роки життя та діяльності Глуханюка Василя сина 

Семена. Народився в Тишківцях. Визначний 

громадський діяч. Керував в селі трьома 

кооперативами, працював у трьох читальнях 

"Просвіти", де підготовляв різні імпрези і був добрим 
дорадником в просвітній праці села. Організував 

будову в селі збіжевого магазину (1937) і Народного 

дому (1938). Один із керівників будівництва школи в 
селі (1932-1936). Сповняв функцію радного в сільській 
громаді й односельчани його постійно вибирали, бо 
інтереси народу були для нього вище всього. Був 
гідним репрезентантом свого села в Повітовому Союзі. 
Кооператив в Городенці. та Повітовому виділі. 
Працьовитість та вроджена інтелігентність сприяли 
тому, що Глуханюк В.С. був обраний повітовим 

головою фронту Національної Єдності (1936 р.). 
Радянська влада жорстоко з ним розправдлась, 

засуджуючи його на довголітнє ув'язнення, а його 

родину на заслання. В 1940 р. обласним судом в 

Станіславі був засуджений на 1 О років, відбував "1<.ару" 
в східних областях СРСР. Розстріляний в Харківській 

тюрмі.38 

У селі проведено урочистості з нагоди 1 ОО-річчя з дня 

народження Адама Міцкевича. 

Житель Тишківців Романиця Михайло, шукаючи 

кращої долі, виїхав до Канади, поклавши цим початок 

трудової еміграції з села. 

Активісти жіночого руху в Гали•шні Герміна та Ольга 
Шухевичі за свою збірку весільних пісень отримали 

диплом Краківської Академії наук. 
Церква Св. Николая села Тишківців (подаємо мовою 

оригіналу). 
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ІНВЕНТАР39 

1. Греко-католицька церква св. Николая мурована 

каменю в виді хреста в стані цілком добрім, збудована 1877 
бляхою покрита. В церкві знаходяться два олтарі з антимис· 

посвячені Всепреосв. Архієпископом Шептицьким і tписко 

Кир Юліаном Пелешем. 
2. Церква має три чаші; з них одна срібна, гар 

гравірована з часів давніх, друга з хетського срібла, третя 

мосяжна, всі три позолочені і в доброму стані, .. дальше є чаша 
накриткою мосяжна, монстрація чорної давності роботи з мое 

дмьше кадільниця з лодкою та ложкою з хетинського срібл 

кадільmщя стара з мосяжу, дальше всенощник з хетинсько 

срібла і на воду мідяний посуд. 

а/ є 20 фелонів, половина з них давніх, три ~\Куплені цього ро 
за 500 з.р., всі застраховані на 1000 зл.р., є 10 наплечників, з них 
вишитих хрестиками і багато народними взорами, брусів на мт 

є шість - 6 nиwиtttк ttlpmш народним взором, є також в цер· \: 
12 обрусів. Кроме того є хустки, даровані прихожанами без чис~ 
- в стані доброму. ' 
б/ Книш церковні є усі в доброму стані. 

в/ Мощей святих немає. 

r/ Іконостас дубоьий з образами роботи Устіяновича 

застрахований разом з престолом на 2850 зл.р. 
Церква не застрахована, бо мурована і бляхою покрит.~. 

то внугрі застрахована на 4000 зл. р. в товаристві Дністер от 

1893р. 

Цвинтар: 

Цілий обмурований порядно, жодних зансчищень неМІJ 

ніколи, бо траву викосі має церква, господарям до кошсння, а 

гроші до скарбниці церковної. Є і цвинтар холерний, ме той 

уживаm1й і не оrороджеmtй. 

Трупарня на цвинтарі мурована, гонтом вкрита. 

100 

Дзвінниця: 
Стара, звичайна, чотири стіни, мурована, а верх муру 

рочннається з матеріалу дубового - та покрита бляхою. Будемо 

робити дзвінницю нову - вже є фонди. 
Дзвінниця давненька і конче нова паrрібна. В ній є шість 

рюнів. Кождої ночі з громади установлюються два вартівШІКИ, 
Jкі ночують коло церкви. 

Дім пароха: 
МуроваШІй з каменю 1845 р. критий rонтами, старий 

обширю1й, але потребує много направи бо зігріти дуже важко, 

асекуроваШІй в т-стві Славія верх на 800 зл.р. 
Будинки на приходстві - всі нові, муровані, соломою 

JКриті. обширні, вигідні, всі в доброму стані. Застраховані в Славії 
J т-стві Дністер 1/1 1893 р. на суму 1500 зл.р. разом приходство на 
2300 зл.р. 

Грунти: 

Грунтом церковним 109 моргів поля управляє сам парох 
своїм інвентарем. Лісу нема жодного в окрузі села на 2-4 милі, тож 
і ерекція його маn1 не могла ніколи. 

Інвепrарі: 
а/ Інвентарі давні: 1789 р., 1833, 1845 - поправлений в часі зміни 
пароха в 1871 р. 
б/ мстрию1 всі в порядку. 
в/ список парахіян села є за 1887 р. новий за 1891 р. 
r/ щютокол подавчиіі в порядку. 
д/ прсшлюбниіі в порядку. 

с/ протоколи служб Божих в порядку. 
є/ протоколи приватних служб не ведуться. 

з/ Форсдів, облігацій - немає жодю1х. 

ж/ давні документи - збережені. 

Скарбниця: 
Скарбниця церковна хорониться у захристії братськой у 

шафі під замком, від шафи ключ у пароха, від скарбниці ключ у 
старшого брата. Готівки в касі ммо, бо багато куплено на церкву. 
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Доходи і росходи записуються, зразу парохом. А гроші збирають 
вираховують в присутності пароха старшина братства. 

Готівкою є 700 зл.р. в скарбоні церковній, позичених є 
зл.р. 40 кр. 

Боrослужінвя: 

а/ в дні недільні і святочні по уставу церковному; 
б/ успіх в катехізації в школі добрий; .. 
в/ акушерки в селі є три. Одна з них навчається у Львові у шк.олі! 
положниць на кошти громади. · 

Школа: 

Школа, стара, м~а, дітей 173. Учитель українець, ІІЩриі(~ 
провадить школу добре, 1 сам поводиться примірно. ,, 

Релігію викладає сам парох, тижнево зрання по 2 години. 

Братства: 

Братство звичайне складається з 60 •шенів мужчиц. 
господарів чесних і тверезих. Так само існує братство жіноче 
"Сестриць" з 60 •шенів жінок замужніх та вдовиць. ·. 

Стан моральності парохіі: 
примірний. 

Особливі добродітелі: Цалковська Марія жена 
Василя Цалковського справила дзвін до церкви за 1 ООО зл. р. 

Хто заслуговує на похвалу: 
Федір Гафтуняк - старший брат. 

Поведінка пароха: 

посла 

резиденція - стара, мурована, в разі відпустки є заступник. 
Заслуги пароха дуже великі. Також велика і честь за йоrо 

1хщою купила громада комплекс дворський складаючийся з 400 
моргів прекрасної землі (Антонівка звана) за 70.000 зл.р.а.в. ЧИІІ' 
забезпечила будучність будущИх поколінь села Тишківці. ПароХІІ 
має також велику приватну бібліотеку. 
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Служба церковна: 

Дяк: Іван Мисик, син тутешніх господарів, співає гарно і 
поводиться морально. 

Провізори: 

1. Федір Гафтуняк 
2. Федір Ромающя 
3. Степnн Павлюк 
Вибрані самими браттями, ведуться примірна в громаді. До 

церкви та до пароха прихильні. 

Паламарь: 

Іван Романиця - чесний, тверезий і ретельний чоловік, 
заслуговує цілковитої довіри у парохіян j пароха. 

15 лютого 1899 р. 

с. Тпшківці 

1899 р. 

1900 р. 

1900 р. 
Червень 

1900 р. 

8 липня 
1900 р. 

Декан А.Кобринський 

Греко-католицький 

о.Зенон Шухевич 

парох 

З цього року при парохові о. Зенону Шухевичу були 

призначені сотруднию~. Бо о. Зенон часто хворів і не 

міг ходити. З 1899 р. по 1902 р. - сотрудник 

о. Войнаровський. 

З ссш1 на підготовчий курс Коломийської гімназії 

поступило 16 хлопців. 
Війтом села Тишківців став Онуфрій Гриrорчук. 

У Тишківцях в домі отця-пароха гостював відомий 

український письменник Василь Стефаник. 

У Тишківцях народився Петруняк Петро син Федора, 

Український Січовий Стрілець і Український Вільний 

Козак, вояк і громадський діяч. 
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До УСС-ів вступив в 1917 році, в 1919 рощ 1мсновано 
старшим десятником УСС. Брав активну участь у боях з полякамц 

за Львів у в.ідаілі Першої Бригади УСС-ів. Як збройна боротьба не 
дала бажаних успіхів, 19-річний юнак, високо ідейний і повний 
нездійсненm1х мрій про вільну Україну, вступає до УВО. Ало 
поляки накривають його і арештують. За принмежність до 

підпільної організації присуджують три роюt тюрми. Судив 
військовий суд. Але відсидів він 1 рік. Після відбуття, вертає домів 
і ющається у вир вже легальної громадської праці. У Тишківцях не 
було ні однієї організації, де б Петро не був членом та не брав 
активної участі в її праці. Голова товариства "Сокіл", голова 
аматорського гуртка при •mтальні "Просвіти" №3, член товариства 
опію~ над Українськими інвалідами. Належав до політичної 
організації "Фронт Національної Єдності". Був дуже активним в 
нашій кооперації і Сільському Господареві. Завдяки своїй 
непересічній інтелігентності, організаторському хистові та стажу 
громадської праці, громада села Тишковець і інші дооколичні села 
з вдячності вибрали Петра Петруняка війтом Збірної Громади в 

Тишківцях (1941-1944 рр.). І на цій відповідальній посаді з 
ризиком для життя врятував багато чесних патріотів-українців, 

зберіг від руйнувань та грабунку Тишківці. Від 1944 року на 
еміграції, від 1948 року в Канаді. 

Помер 30 квітня 1975 року в Торонто. 

1901 р. 

1901 р. 

Листопад 
1901 р. 

1902-
1907 рр. 

1902 р. 
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Цілу весну без перестанку падали дощі. Це завдало 
значного економічного збитку селу. 

У Тишківцях в акушерки-вірменки Кайтанович 
відкрито першу приватну невеличку аптеку. 

У Тишківцях щюйшли урочистості на честь 90-річчя з 

дня народження українського письменника, керівника 

"Руської трійці" Маркіяна Шашкевича. 

Помічник (сотруднпкJ отця-пароха Зенона Шухешt•~а в 
Тишківцях - отець Мануляк Антоній. 
Яюtм Грималюк офірує церкві процесійний хрест. 

1903 р. 

1902~ 
1903 рр. 

1904-
1989 рр. 

1904 р. 

1904 р. 

1904 р. 

25 січня 
1905 р. 

1905 р. 

З села на підготов•шй курс Коломийської гімназії 

поступило 9 учнів. Але через нестачу коштів, 
закіwшли гімназію тільюІ З. Д~штро Паращук після 
гімназії студіював медицину, Михайло Грималюк 
закіwшв Львівську духовну семінарію, Данило 
Грималюк поступив на фізико-математи•rnий 

факультет Львівського університету. 

Навчання в місцевій школі проводилось українською 

мовою. Було вж:е двоє вчителів Філіп Барна і його 
дружина Юзефа. Подивитися на першу в•штельку

жінку йшли до школи й дорослі. 

Рою1 жипя і громадської діяльності Грималюка Івана 
сина Дмитра. Народився · в заможній селянській 
родині. Закіwпш сільську школу та Городенківську 
гімназію. Батько багатодітної сім'ї. Визначний 
громадський та церковю1й діяч, взірцевий господар, 

багатолітній голова комітету "Рідна школа" та радШІй 
громми села, голова церковного комітету у церкві св. 
Мщшлщ1. мтивно фінансував будівництво школи 

1932-1936 рр. та Народного Дому 1938 р. Іван 
Грималюк автор невеличкої праці "Історія 

Тишковець". 
Стuрша сестриця Анна Грималюк офірувала церкві 
ікону "Покров Пресвятої Богородиці" та хрест 

процссійm1й. 
Жіноче товариство офірувало церкві 2 патариці і 6 
фанів. 
Нас~лення в селі - 2467 душ, поляків - 40, вірменів 
- 1. жидів - 76. 

Отець Зенон Шухевич написав листа до Дирекції 
Товариства ''Просвіта" у Львові, в якому просить, щоб 
Намісництво затвердило Ст.пут 2-ої читальні 
"Просвіти" на Кичурі. 
Селянин Михайло Купчинсьюп1 офірував церкві св. 
Миколая n Тишківцях дві жовті шовкові фани. 

105 



1906 р. 

1 вересня 
1906 р. 

1906 р. 

1906 р. 

1906 р. 

1906 р. 

1907 р. 

1907 р. 

Квітень 

1907 р. 

1908 р. 

1908 р. 

1908 р. 
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Селянин Тимко Заячківський офірував церкві св. 
Миколая в селі Тишківці дві фани. 

У Тишківцях підтверджено діяльність двокласної 
ет:1Пної системної школи. 

Населення в селі - 2531 греко-католик, поляків - 56 
- J 

вірменів - 4, жидів - 120. 
На Кичурі відкрито •mтальюо "Просвіти" №2. 
Ініціатори: Пронич Дмитро, Григор•~ук Михайло, 

Грималюк Олексій. 

У Тишківцях успішно діє дві •mтJЛьні "Просвіти". В 

одній •штальні 65 •шенів, в другій - 69. Головою общ: 
читалень був парох о. Зенон Шухевич. 

1-а •штальня "Просвіти". 

Число членів читальні 65. Голова Зенон Шухевич. 
:Крамниці немає. Є каса Райфm1:зенкова. Хору доброго 

немає. Кружок аматорський до вистав театральних 

удачmій. Ставимо вистави часом і в Городенці і в 

Коломиї. В бібліотеці видання популярні. Кількість 

книг - 80.40 

У Тишківцях проживало 2550 греко-католиків, 56 
поляків, 4 вірмени, 80 євреїв. 
До жіночого товариства в Тишківцях входило 200 
жінок. 

У Тишківцях з благословення і під керівниuтвом 

о. Зенона Шухевича відновило свою діяльність. 

товариство "Боротьби з алкоголем". Клятву на 

Євангелію дало 369 селян. 
У селі при церкві св. Миколая проведено капіт.шьну 

перебудову дзвінниці. 

Старший церковm1й брат Онуфрій Павлюк по заповіту 

Василя Цалковськоrо привіз із Самбора великий дзвін. 

На кошти церковної казJШ, жіночого товариства та 

"Просвіти" було проведено капітальний внутрішній 

ремонт в місцевій школі. 

1908-
1910 рр. 

Травень· 

1908 р. 

Травень 

1908 р. 

Листопад 

1908 р. 

1909 р. 

1909 р. 

1909 р. 

1909 р. 

1909 р. 

СотруДНІІк (помічник) пароха о. Зенона Шухевича в 
Тишківцях - о. Тесля Євстахій. 

Під херівництвом о. Зенона у селі були відновлені 
хрести-пам'ятники на честь знесення панщини. 

Членами товариства "Боротьби з алкоголем" при 
активнш підтримці жіночого товариства було 

відновлено і освячено Хрест тверезості з написом "Во 

ім'я святої тверезості". Відновлено цей пам'ятний знак 
сільським осередком НРУ в 1990 році, голова Дідик 
я.о. 

При активній підтримці селян з кута "Осередок'' в 
Тишківцях було створено читальню ''Просвіти'' №3. 

Було засновано хор та аматорський кружок. Перший 
керівник читальні №3 - Бандурка Гнат, бібліотекар -
Глухаmок Семен. 

У Тишківцях сільськими товариствами активно 
збиралися збірки на будівництво приватної української 

гімназії ім. Т. Шевченка в Городенці. 
Отець Зенон Шухевич жертвував 100 крон на 
будівництво гімназії в Городенці. 

З цього року товариство "Боротьби з алкоголем" 
почали заслужено називати тишківським ''Золотим 
Братством Тверезості". 
Тишківське "Золоте Братство Тuерезості" 

нараховувало 736 дійсних членів. Завдяки старанням 
о.Зенона Шухевича тишківська громада в своїй основі 

була непитушою. 

Тишківці - староство в Городенці, уряд податковий, 

контора нотаріальна, парохія Латинська в Городенці. 
Грецька парохія в селі, школа 2-х класова. Пошта, 
телеграф і станція в Городенці і Вікні. 
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1909 р. 

1909 р. 
1909 р. 

1909 р. 

1910 р. 

1910 р. 

1910 р. 
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У селі Тишківцях проживало 2650 душ. Юлькість хат 
-492. 
Війтом села став Тимко Мисик. 

Товариство "Січ" у Тишківцях. 

За переказm.ш старожилів товариство "Січ" в 

Тишківцях заснувми 1909 р. в честь річниці бою під 
Полтавою в 1709 р. Кошовим обрали Данила 

Грималюка, студента Коломийської гімназії. На жаль 

"Січ" не дуже прижилася в Тишківцях, не пустила тут 

міцного кореня. Як на мене, то основною причиною 

було те, що в своїй основі ''Сі,1" ст.ша своєрідною 

конкуренткою "Просвіти'' в селі, яка мала глибокі, 

давні корені. Друп~ причина·- членом "Січі" не могла 

буrи особа духовного сану. А в той час свящею1к в 

Тишківцях відігравав одну з основних або й 

найосновнішу роль в житті села. 

Активною організацією в селі в цей •ше був "Сокіл", 

до якого могли належати і священики. Це товариство 

було організоване в 1909 році. Його першим rоловою 
був Михайло Гафтуняк. 

Подбав про створення товариства д-р Микола 

Заячківський - директор Народної торгівлі і голова 

"Сокола-Батька" у Львові. Товариство "Сокола

Батька" було засноване у Львові в 1894 р. "Сокіл" 

припинив своє існування в Тиwківцях у вересні 1939 
року. 

В урочищі "Мамичів" на північній околиці села 

збудовано паровий млин. Власник - Курчак. 

Активісn1 жіночого руху в селі Тишківцях: Шухевич 

Емілія, Шухевич Ольга, Грималюк Анна, Товства 

Марія, Гафтуняк Параска, Петруняк Олена, 

Заячківська Гафія, Павлюк Анна, Дідик Параска.41 

Завдяки старанням о. Зенона і громади села під 

керівництвом війта Тимка Мисика було усипано 

каменем сільські дороги в районі Кпчури та Коржівки. 

Сучасні вул. Т. Шевченка та І. Франка. 

1910 р. 

1910 р. 

1910 р. 

Березень 

1911 р. 

На честь 500-річчя Грюндвальської битви на Осередку. 
на місці першого пам'ятного знаку про цю подію, 
відбулося велике сільське віче. 
У районі сільського кута "Коржівка" селяни заснували 
читальню "Просвіn1" №4. З перших днів вона мала 
nідмінний характер від трьох попередніх. Заснували 
читальню селяни, які входили в товариство 
"Сільський господар": Олексій Гриrорчук, Іван 
Дзьомбак, Михайло Дзьомбак, Михайло Лаврів. 

"Сільсьюtіі rосподар" 
Однією з організацій, яка прижилася в Тишківцях ще 
до І-ої світової шини,. була філія товариства 
"Сільсью1й господар''. Виросла вона на просвітніх 
коріннях філії "Просвіти" на Городенщині в 1910 році, 
після Першого Українського Просвітно-Ек:ономічноrо 
Конгресу у Львові. Тишківці відносилися до акnшноrо 
кружка · "Сільського господаря" на Городенщині. 
Одним із головних завдань "Сільського господаря" 
було піднесення рівня сільського rосп,.::щарства й 
розбудувоння його у всіх ділянках, зокрема нал:щнання 

збуту сілwько-rосподарсьюІх продуктів, організування 
rосподарсью1х курсів і вишкіл поступових rосподарів. 
За інформаціями доктора Яшана філія "СГ" в 
Городенщині зорганізувала продаж на експ01л свиней 
до Відня. В 1914 році "СГ" уладнав закуп ячменю на 
зnсів по знижених цінах, бо в попередньому році був 
недорід. Поруч бап~тьох пракnt•mих ділянок праці 
особливою заслугою філії ''СГ'' бу.ло ведення 
раціонального поступового господарювання, що 

селяни щораз засвоювали. Філії "СГ" повіту опікалися 
Рільничою школою в Городенці. Особливо після І-ої 
світової війни. Треба було погорілу школу відбудувати. 
Уряд ЗУНР видав навіть :матеріали на відбудову. Було 
відремонтовано і покрито дах над школою. Пізніше 
"СГ" перетворилася в "Сільроб". 

Відбувся концерт, присвячений до 50-их роковин :1 дня 
смерті Т. Шевченка, в читальні №2 на Кичурі. 
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Червень 

1911 р. 
1911 р. 

1911 р. 

1911 р. 

1911 р. 

У селі відбулися вибори до австрійського парламенту. 

Сотрудник пароха о. Зенона, пр. о. Євстахій Тесля, 
народ. 1883. 
Громадою села біля читальні "Просвіти" №1 

встановлено пам'ятного хреста, присвяченого 100-й 

річниці з дня народження Маркіяна Шашкевича. 
Напис: "Громада села о. Маркіяну Шашкевичу в соті 

роковини 1911 рік." Відновлено греко-катvлицькою 

громадою села в 1990 році. 
На честь Маркіяна Шашкевича названо вулицю, яка 

проходила від пам'ятних хрестів за "Знесення 

панщини" до місцевої церкви "Св. Миколая". 

У місцевій школі виник український пластовий 
осередок "Лев'' ім. Б. Хмельницького, провідником 
якого був Петро Петруняк син Федора, в майбуrньому 

- стрілець УСС, член УВО та ОУН. Війт збірної 
громади в Тишківцях 1941-1944 · років. Помер· в 

Торонто ЗО квітня 1975 року. 
ЗО листопада 

1911 р. Отець Зеtюн Шухевич відслужив службу Божу на 

Маркіяновому святі в Городенці з нагоди 100-річчя 

народження Пробудителя Галицької Землі. Участь в 

святі в Городенці священиків о. Зенона Шухевича з 

Тишковець, о. І. Пісецького з Корнева, 

о. А. Стрільчиха зі Стрільча та січовиків свідчить, що 

Городенщина ставала спаєним осередком 

національних сил, які в тому часі підносили тверду 

руку за культурні і політичні права українського 

1912 р. 

110 

народу на його прадідній землі. 

Соrрудник пароха о. Зенона Шухевича - пр. 

о. Антон Базилевич, народ. 1887. 
Анатоль Базилевич - полковий духовник УГА, 

довголітній парох села Поточище. При Першій Бригаді 

УСС перебув кампанію за. Збручем. Будучи парохом в 

Городенщині, належав до Древніх священиків 

1912 р. 

1912 р. 

1912 р. 

1913 р. 

1913 р. 

1913 р. 

1914 р. 

1914 р. 

1914 р. 
1914 р. 

місіонерів-проповідників. Помер в селі Вікторові 26 
вересня 1940 року. Виховав єдиного сина Анатоля, 

провідного діяча студентства. 

Число душ греко-католиків - 3024, латинів - 55, 
вірменів - 6, євреїв - 95. Школа етапна, системна; 2-
вокласова. 

Ольга Шухевич здала багато речей культури і побуrу 

тишківчан в Коломийський музей. 

По німецьких проектах збудовано великий паровий 

млин в урочищі "Курчєк". Головний пайщик-власник 

- М. Купферман. 

Жіноче товариство в селі провело фестини 

"Українська пора,цня матерів" і ряд занять під назвою 

"Народне мистецтво". 

У Городенківській гімназії навчалося 16 учнів, вихідців 
із Тишківців. 
У Тишківцях був один коваль Михайло 

Заячківськ11й. 
У Тишкіnцях - 2-хкласова школа. Керівник школи 

Лою1ч Базель. Вчителі: Теодора Сетіrіновська, Дмитро 
Салдат, Марія Салдатова, викладання проводилось 

українською мовою. 

Відчуваючи початок шини, майже 100 жителів 
Тишківців виїхало, шукаючи кращої долі, до Канади, 
США, Арrентіни, Австралії, Англії, Франції та інших 

країн. 

Війтом села став Петро Гафтуняк. 
Перед першою світовою війною йорданські водосвятr.1 

відбулися на двірськім ставі на Пропадах над 

вирубаною в кризі полонкою, перед . к~ижани:-1 
хрестом. Святкували дуже врочисто: процесш и~а пщ 

бемкання церковних дзвонів, з релігійними спшами, 
дзеленьканням дзвіночків. Поляки виходили на свято 

осібно, обидві процесії розкланювались і йшли разом 

до місця свячення. 
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1914 р. Перша світова війна. 

Серпень 1914 року приніс тишківчанам нове горе. СумноІ 
зццзвонили церковні дзвони, сповіщаючи про початок однієї зt' 
найбільших драм в історії західноукраїнських земель. Знедоленj : 
селяни мусили йти проливати кров за чужі інтереси. Тільки з1 
Тишкііщів аnстро-уrоjКький уряд кинув на смерть понад 40()'% 
:молодttх хлопців, конфіскував 150 пар коней з возами, 240 голів: 
худоби, десятки тонн пшеmщі. Всі чоловіки, які годилися до J 
військової служби віком від 21 до 42 років були мобілізовані до; 
діючої армії. 42 

Вже в липні 1914 року Австрія провела часткову~ 

мобілізацію. З Тишківців було мобілізовано 63 юнаки, здебільшо~~ 
1893 року народження. Це Данило Дідик, Юрко Тришкалю:к, 
Юрко П ронич та інші. 

Події серпня 1914 року описані в історико-мемуарному 
збірнику "Городенщина". 

Серпень 1914 року був одним з найважчих місяців війни. В 
перших числах його в Тишківцях урядували м:.щяри, які повіє или 
на сільських вербах трьох селян, звинувачених в "шпіонажі'' 
москвофільстві. Правда, це були не сільські жителі. Робилося 
для страху. З приходом російських військ насильство збільшил 

Росіяни вже арештовувnли "австрофілів". Під цю номенклатурУ, 
воm1 підганяли всіх свідомих українців. У Тишкіnцях було, 

заарештовано і вивезено в глиб Росії отця Зенона Шухевича. 
Росіяни придушували всякі національні прояви в будь-якій формі, 
Зокрема, вони налягали на ліквідування українського друкованого 

слови. Вони ст.~ли буквально ліквідовувати ті видання, які 
появлялись в Галичині перед війч.-,ю. Ліквідовано цілі бібліотеки 
не тільки товариств, :1 також прива1них осіб. Був загальний наказ 
зносити книжки й часописи до збірннх пунктів, які бул11 
виключно під опікою війська. 

Росіііські військн нищили пам'ятки нашої культури. В 
Тншківцях була знкрита і пограбована школа. Всі чотири читruіьні 
.зшшшнлись без вікон і дверей і 6 років стояли пусткою. 

18 і 19 лютого російські війська, відступаючи через 
Го1юденку, везли на кількннадцяnt фірах награбовані українські 
книжки. Дня 20 лютого австрійські війська зайняли Городенку і 
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Посол до австрійського 
парламенту Василь 

Цалковський. Тишківці, 

1888 рік. 

Професор Володимир Шухевич 
(1849-1915) 

Микола Остафійович 
Заячківський. Львів, 1936р. 
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невдовзі в повіт прийшли польські стрільці, які також, з ''великою 
приязню" .відносились до вже замученого українського населення. 

З поч:1ТК0.м 1915 року Тищківцями знову заволоділо 
австрійські війська. Була проведена друга мобілізація. Забиралц 
чоловіків віком від 17 до 53 років. 

Майже всі мобілізовІlНі були признані .щібними. одні 110 
фронтової служби, інші до позафронтової зі зброєю, а деякі й до 
служби без зброї. Вночі всіх відпраuили ІJ товарних нагонах до 
Коломні'. Найбільша •шстина здібних до фронтової служби булц 
відправлені до Стрия до 58 піхотного полку. 

З березня по траuснь Т11шківці ·�нону опнни.111ся під· 
росіянами. А в серпні 1915 року австріііська ар�1ія ці.1ком 
заволоділа Городенківсьюtм повіто�,. 

4 червня 1916 р. почалася російська офснзива Брусілова. 
Запеклі бої відбувались і на теренах Городснківщини. За даними 
російської розвідю1 на l 1 1срвня, на ділянці фронту Незнисько -
Герасимів стояло біля 30 батальйонів. 20 ескадронів. 6.11п1,ко ІХ 
тисяч штиків, 2 ТИС}ІЧі шабель австро-угорс1,коі арщ1. 

13 червня 1916 р. :ia даними австрійської на•r.L1ьної 
команди, російська кавалерія зайняла Городенку, І липня 1916 р. 
відбулись запеклі бої на лінії Дубки - Далешева, про що свідчить 
і обеліск, яю1й зберігся до нашого часу "Упавшим героям у 
конной атаке Замурського палка··. 3 липня 1916 р. росііkь1щ 
кавмерія шаленою ат·акою відкинула австрійські війська на захід 
від лінії Незвисько - Герасимів, захщшвшіІ в полон 607 солдатів 
та офіцерів. Австрійці відійшли на висотн біля Обсртина. 

В ніч з 3 нu 4 липня розгорілися криваві бої і біля 
Тншківців, в селі згоріли десятки хат, :�нищено посі1щ. ·1апеюш 
битна (штурм} відбулась u у1ю•шші Ріння ,а сt::10м. І тр1ш:с1:� 
l\ШЙЖе цілу добу. Двотисячна австріін;ька каmL1срн1 1 1н11с1,ко1ш11 
підрозділ січових стрільuів стримували ш:L1сни11 нат11ск 
величезних сил кuвмерії рос1ян. 

З 3 на 4 липня росііfська к:ш:щсрія вела ,:шеклі fюї з 
величезними силами кавалерії та пjхоти противника на ,1інїї 
Чортовеuь - ОстрівецьУ 

У цьому. бою загинуло з обох сторін більше тисяч� чоловік. 
Як переказують старожили, в селі було чуги крики "Ура'' і 
''Слава", удари шабель, постріли, іржання коней. Перс.1якан1 чи 
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поранені, вони тікали в село. 5 •1ервня австрійські війська і січові·
стрільці з боєм відступили до Обертина, ЗШІишивши поле битви,
встелене трупами людей і коней. Поховавши прямо нu полі бою 
своїх, росіяни примусили тишківських селян хоронити "своїх".
Так по околиці села виросли братські могили. Народна назва
''цвинтар у Рівні". Після війни кладовище гарно впорядкували,
встановили хрести, щороку там відбувалися панахиди. Після 1939
р. це місце було занедбано. І тільки у вересні 1990 р. там було
встановлено великий дерев'яний хрест. Встановив його житель 
села Василь Петльоха. 

У селі розповідають про подвиг січового стрільця Томина, 
уродженця Обертина. 

На початку теперішнього сільського цвинтаря в 
Тишківцях, прикривши спину березою, цей січовий стрілець
вступив у свій останній нерівний бій. Майстерно орудуючи
шаблею, він три години оборонявся, поклавши нu землю 24
солдатів і офіцерів царської армії, Царський полковник,
милую•шсь майстерністю й мужністю, пообіцяв дарувати йому
життя. Але тільки стрілець випустив з рук шuблю, тут же був
наскрізь пробитий пікою. Останні його_ слова: "Передайте ненці,
що я •�есно зашнув за Україну". Тіло його росіяни порубали на

шматки. 
Після війни на місці смерті січового стрільця громада

насипала високу символічну могилу. В 30-х роках в ній були
захоронені останки багатьох солдат і офіцерів - росіян �
австрійців. Це була символічна могила в пам'ять односельчан. ЯКІ

не повернулися з першої світової війни. 3 •1ервня 1990 року

напередодні Зелених свят греко-католицькою громадою села було
відновлено цю мопшу. Освячував її єпископ П. В.�силик та 12

священиків. Були присутні до 1 О тисяч гостей зі Львова. Івано

Франкіnська, Коломиї, Городенки і з усіх навколишніх сіл.
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Мартиролоr села Тишківців 
(1914 1920 рр.) 

1. Бабннський Василь с. Федора - народився 1895 р. Стрілець 
УСС і УГА. Після проживав у селі. Був взірцевим господарем 
n 1944 р. був мобілізований до червоної армії, ~ 
заарештований. Загинув в тюрмі. Син Іван загинув на фронті 
У 1945 р. Зшшшилися син Михайло і дочка Олена. 

2. Ба~дурка Гнат с. Гната - народився 1894 р. З 1914 р. _ 
стршець УСС, з 1919 - старший десятник УГА. Брав участь в 
боях з поляками під Львовом. Після визвольних змагань 
проживав у селі. Взірцевий господар і активний rром,щський 
діяч. Виростив сина Д1шпра. Під час 2-о'і світової ві11ни був 
заступником волосного uіНта. Ч.1сн ОУН "J 1942 р. В 1944 бун 
заарештований Р,щянською владою J повною конфіскаuією 
майна. З таборів не повернувся. 

3. Бандурка Юрко с. Гната - народився l 8lJ6 р. В 1915 р. 
добровільно пішов до УСС. Один рік перебував у полоні в 
росіян. З 1919 р. - служба в Повітовій Управі ЗУНР в м. 
Оберnші. Після визвольних змагань проживав в селі. 
Взірцевий господар і активний громадський діяч. Виростив 
дітей Анну і Василя. Помер в Тишківцях у 1969 р. 

4. Бандурка Дмитро с. Василя - народився 1895 р. Підстаршина 
УСС, З 1919 р. - хорунжий УГА. Виростив 4 дітей: Василину, 
Марію, Ольгу, Дмитра. Був взірцевим господарем. Мав свою 
крамницю. По~tер у Тишківuях в 1932 р. 

5. Бандурка Василь - ст. десятник УСС. 3 1919 р. булавний 
кінноти УГА, к,1,дJюnий старшина. Помер 18 жовтня 1942 р. в 
Стешкові, повіт Устє ющ Лабою, Чехослuвач•111на. 

6. Бандурка Василь с. Олексія - нарощшся 190 І р. Стрілець 
УГА. Після проживав u сс,1і, в11рuспш трьох дітсіі: Михайла, 
Ольгу і Анну. Помер в Тишківцях u 1960 р. 

7. Берник Дмитро с. Прокопа - нщющшся 1902 р. Стрілець 
УГА. Дійшов з боями до Проскурова. Після проживав в селі. 
В 1944 р. був ~юбілізований в '!ервону армію, де був 
:Jаарештований і загинув в таборі. Вщюстив дuох дітей: Василя 
і Наталку. Член ОУН :J 1939 р. 
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Бер11ик Петро с. Прокопа - народивсн 1886 р. Старший 
десятник кінноти УСС. Після визвольних змагань проживав у 
селі. Помер в Тишківцях весною 1945 р. 

9, Вівчарук Андрій вояк УГА. Під час навчання в 
Городенківській гімназії брав акnшну участь в Листошщовому 
перевороті в Городенківщині. Разом з товаришами по гімназії 
добровіЛ1>но вступив до УГА, з 1919 р. - хорунжий УГА. Під 
час польської окупації був інспектором по школах в Рівному. 
В 1944 р. був репресований. Повернувся в 1956 р. Пізніше 
виїхав до дружини в Польщу. · 

10, Вівчарук Михайло с. Дмитра - народився 1895 р. В 'ШСИ 
ЗУНР служив в повітовій Управі в м. Надвірній. Після 
проживав в селі .. Виростив трьох дітсіі: Василя, Марію й 
Олену. Помер у Тишківцях в 1960 р. 

11, Галіщук МІVІайло с. Ілька - стрілець УГА. Загинув шд час 
визвольних з111агань. Більше відомостей немає. 

J2. Галіщук Вааt.11ь стрілець УГА. Загинув в бою з 
більшовиками під Києво~, у 1919 р. Більше відомостей немає. 

13. Гафту11як Іван с. Дмитра - народився 1900 р. Стрілець УГА. 
Брав активщ участь у житті села, був справником 
кооперативи і головою читальні № І. Був 1л1рuевю1 
господарем, В1')0СТІШ двох дітей: Марію і Дмитра. Загинув у 
Тишківцях в 1945 р. 

14. Гайднчук Мнх~,іло - хорунжий УГА, вчитель в Тишківцях, 
офіціял Допощюючої Повітової Команди в Станіславові до 
упадку Австро-Угорщини. З 1919 - військовий урндник УГА. 
Іздив з диплоNатичною місією з К.щінця-Подільського до 
Варшави. Помv в Баффало, США 11 лютого 1974 р. Був 
писарем і персюнщачем в селі. 

15. Грнrорчук Іван с. АІщрія - народився 1897 р. В часи ЗУНР 
служив в Пові~вій Управі в 111. Тернополі. Відступав ·3 бонм11 
від Львова до Крломиї під натиском по.1нків. Іlіслн прпживан 
у селі. Вирос1)Ш двох дітсіі: Василн і 0;1-:ну. I J0\1-:p \ 

Тншківцях в і 9~ р. 
16. Гриrорчук Мих\йло с. Дмитра - стрілеш, УГА. Більше 

відомостей немш. 
17. Гриrорчук Мнхаfі;Іо с. Василя - народився 1899 р. 3 1917 р. 

- стрілець УС~. з 1919 - стрілець УГА. Після проживав у 
селі. Був добриі господар, виростив чотирьох дітси: Іван;~. 
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19. 

20. 

21. 

22. 

23. 
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Дмитра, Гафію і Марію. Помер n 1968 р. Сина Дмитра yбW!Jt 
в 1946 р. в Тишкіnцях. 
Грималюк Данило с. Дмиrра - народився 1894 р. в заможцщ 
селянській родині. Закінчив украі'нську гімназію и Коломи" 
З~бний спі~ак і диригент~ Від 1914 р. - 'lCTUp Усе: 
Вщзна~шв~я 1 був поранении в боях на Маківці. В бою Ііа 
Лисою бшя Бережан 5 вересня 1916 року потрапив д 
російського полону. По втечі з полону в 1917 р. - хорунжц: 
УСС в Києві. В листоп~і 1918 р. браn аюивну участь а 
листопадовому переворот~ на теренах ГороденківщиІЩ 

(Обертин, Чернелиця). З 1 березня 1919 р. - командант 7-ої 
сотні 2 куреня 1 бригади УСС. Помер на тиф в Ялтушові на 
Поділлі в грудні 1919 року в ранзі сотнию1. 
Грималюк Олексій с. Федора - народився 1888 р. Воював на 
ІrаЛійському і Російському фронтах. 3 1919 - стрілеш, УГА. 
Проживав в селі. Виростив чотирьох ліtсй: Петра. Анну 
Василя, Гафію. Помер в Тишківuях у 1953 р. ' 
Грималюк Онуфрій с. ВасІІJІЯ - народивСR 1899 р. Стрілець 
УГА. Після проживав в селі, був добрим rсtподарем. 
Глуханюк Василь с. Семена - народився t 897 р. З 1917 р. _ 
стрілець УСС, з 1919 р. - десятнщ УГА. Визна•1ний 
rром~щський діяч і взірцевий господар. Юруван в селі трьома 
кооперативами, активно працював у трьох читапьнях 

"Просвіти". Довголітній голова третьої •штальні. 
Працьовитість та вроджена інтеліrентніс')І, сприяли тому, що 
Глуханюка обрали повітовим головою фронту Національної 
Єдності (ФНЄ) у 1936 р. З 1938 р. - •ІЛе~ ОУН. 

Радянська вшща жорстоко розпрuвищсь з ним. 1940 року 
обласний суд в Станіславі засудив його на І О років. Але був 
розстріляний в м. Харкові в 1941. р. вщостив дітей: Марію 
Олену, Наталку і сина Нестора. ' 
Дідик Данило с. Михайла - народився'28 грудня 1893 р. В 
липні 1914 р. призваний до австрійськоїї1р.мії. Служив у місті 
Штермарку в 36 піхотному регіменті 1 12 батальйону. 22 
листопада 1915 р. біля Золочева потрапиа до полону. В 1917 р. 
вступив у Києві до УСС (корпус \~олк. Коновальця і 
Мельника). В 1919 р. під Кам'янцем-ГЬдільським потрапив 
до полону, переніс тиф. Помер 29.9.1%9JJ. в Тишківuях. 
Дідич Іван с. Онуфрія - народився 1891 р. - старшина УГА. 
Брав активну участь в листопадо1а~1у перевороті на 
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Городенківщині в 1918 р. Був приз:ваm1іJ в армію в 1944 р. У 
армії арештований, загинув у в'язниці в Харкові. Член ОУН з 
1939 р. 
Дідич Микола с. Онуфрія - народився 1894 р. Стрілець УСС, 
старший десятник УГА. Брав участь в боях проти поляків під 
Львовом. Був· поранений. Довгий час проживав У 

Се.рафинцях. Помер 1944 р. 
Дідич Юрко с. Івана - десятник УГА. Відзна•rnвся в боях ·1 

поляками під Львовом. Загинув геройською смертю в бою ·, 
більшовиками в 1919 р. 
Дідич Іван с. Михайла - стрілець УСС. Загинув в бою в 1916 
році. Біль1пе відомостей немає. 
Дідич Михайло с. Онуфрія стрL1ець УСС і УГА 
Відзначився в боях на Лисоні біля Бережан. Народився 1891 
р., помер в 1976 р. 
Дідич Дмктро с. Онуфрія - стрілець УСС, з 1919 р. -
десятник УГА. Пережив "чотирикутник смерті'·. На Великій 
Україні в бою з більшовиками був важко поранений. Помер в 
Тишківцях 16 лютого 1947 р. 
Дмитерко Івао с. Гриrораt - народився 190 І р. н ,аможн1~!. 
селянській родині. Стрілець УСС з 1917 р. Виконувщ~ функu11 
писаря при штабі УСС. Був в російському полоні. З 1919 р. 
служив при УГА. По поверненні додому був призваний до 
польської армії. За у<шсть в УГА був заарештований і t рік 
відбув у в'язниці в Лодзі. Після викупу родичами проживав У 
селі. Брав активну участь у гуртках художньої самодіяльн(Х..'Ті 
"Просвіти". Був писарем сільської громади, бухгалтера~ каси 
взаємодопомоги "Райфайзенка". Брав активну у<шсть ~ оу дов~ 
школи і народного дому. Виростив сина Ярослава. Помер \ 

Тишківцях в 1967 р. 
Дмwrерко Олексій .с. Михайла - стрілсuь УСС с'Т . ..1сопнш, 
УГА. Загинув в бою з румунами в 1919 р. 
Дмwrерко Григорій с. Іва11а - сі•ювий стрілець. :\1олоіlим 
хлопцем доб1ювільно пішов до УСС. Загинув щ;~ ··1"к 
визвольних змагань. Більше відомостей немає. 
Дзьомбак Дмитро с. Дмиrра - стрілець ~:ес. З бсре_:;~}І _ І 'J1 х 
р. - особистий ординарець архікнязя В1.1ьrсльма І ас,.:с,у1ч,l 
(Василя Вишиваного). Загинув у бою під •iac щ1з1ю,;н,н11х 
змаrань. Більше відомостей немає. 
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Дзьомбак Василь с. Прокопа - народився в 1895 р. За.кінчив 
Городенківську і Коломийську гімназії. В 1924 р. _ 
Станіславську духовну семінарію. З 1919 р. стрілець УГА. 
Священик УГКЦ з 1925 р. Помер у Тишківцях в 1982 р. 
Дзьомбак · ДмІfІ'))о с. Якима - народився в 1897 р.. віс'І)'Н 
УСС з 1914 р., з 1919 р. - десятник УГА. Відзначився в бою з 
більшовиками під Києвом. В 1944 р. мобілізований до 
червоної армії, звідки не повернувся (заnшув у таборах). 
Дзьомбак ВасИJІь с. Дем'яна - народився в 1894 р. Стрілець 
УГА. Після проживав в селі, був добрий господар, виростив 
сина Дмитра і дочку Олену. Помер у Тишківцях в 1974 р. 
Дзьомбак АІІДрій с. Івана - на~дився в 1892 р. Воював на 
lт.UІійському фронті. З 1919 р. служив в Повітовій Управі. 
Після проживав в селі, був добрим господарем. В 1948 р. був 
заарештований (як куркуль), кару відбував на Закарпатrі. В 
1953 р. потрапив під амністію. Помер у Тишківцях в 1982 р. 
Джалапнн Дмmро с. МихаііJІа - народився в І 895 р. Стрілець 
УГА. З~mtнув в бою в 1916 р. 
Іжик Иосиф - . стрілець УГА. Помер 25 сср11 ня 1919 р. в 
таборі полонених Буrшопи-Бересть Литоuський. 
Завадовський Григорій с. Андрія - народився в 1889 р. 
Стрілець УГА. Після проживав u селі, був добрим господарем, 
виростив трьох дітей: Василя, Петра і Андрія. Помер у 
Тншківцях в 1944 р. 
Завадовський Андрій с. Андрія - стрілець УГА. Помер у 
польському полоні 2 вересня 1919 р. u таборі полонених 
Буrшопи-Бересть Литовський. 
Заячківський Григорій с. Івана - народився в І Н95 р., стрілець 
УСС, ст. десятник УГА. Старший по кузнях І -ої бригади 
УСС. Брав участь в перебранні uл:щи у Львові вно'Іі на І 
листошща 1918 р. Відзначився в бш1х 'Ja Аі11н11шо. Б,·в ,. 
"'Іотирикутнику смерті'·, пережив тиф. Помер в 1977 р. 11 

Тишківuях. 
Заячківський Дмmро с. Івана - народився u 1897 р., стрілець 
УГА. Браu у•шсть в боях проти поляків під Львовом. Зurинув у 
бою в 1919 р. 
Заячківський Микола с. Івана - народився в 1890 р., стрі.1спь 
УСС, з 1919 р. - стрілеuь УГА. Після проживаu в селі. В 1944 
р. був мобілізований до червоної uрмії. брав у•1асть в боях з 
фашистами. Помер в Тишківцях. 

Заячківський Дмиrро с. Василя - нар~дився в 1900 р., 
стрілець УГА. В 1929 р. емігрував до Канади, там помер в 1974 

~ . Б. 
Заячківський Іван с. Дмиrра - стршець УГА. mьше 
відомостей немає. . 

'6, Золотарук Михайло с. Івана - народився в 1897 р .. стр1леuь 
УГА. Загинув в бою з більшовиками в 1919 р. 

47, Книmпнцький Дмиrро с. Михайла - стрілець"УСС. Загинув в 
бою з денікінц5:(МИ в 1919 р. Більше відомостеи немuє. 

48. Кульчинський Іван - стрілець УГА. Загинув в бою з поляками 
під tJ;ортковом. Більше відомостей немає. 

49, Лаврів Михайло с. Миколи - народивс~ ~5 листошУwГаАІ 8~2 
року. Вістун австрійської армії, хорунжии-1.~тсн~ •. ~нт. ..~J д 
1918 р. Професор німецької мови в украІНсьюи п~шаз1~ в 
Коломиї і Станіславі. Голова харчового уряду н Стан~слаш. :~ 
по його евакуаuії в травні 1919 р. прапював при постачанн~ 
Начальної команди УГА. Помер навесні 1920 року на тиф в с. 
Тарасівка біля Києва. . so. ла,рів Микола с. Миколи - четар УГА, к:щрсвии ст .•. •ршина. 
Загинув під час визвольних змагань. Більше шдомостеи немає. 

51. Мисик Василь с. Федора - народився в 188У8ГАР· Свлужив в 
австрійській армії. З 1919 р. - стрілець · иростив 
чотирьох дочок, був взірцевим господарем. Помер в 
Тпшківuях в 1935 poui. .. 

52. Панасюк ВаСИJІЬ - стрілець УГА, з 1919 вр. - . vюущро~~~ 
старшина. Загинув у бою з більшовиками на елиюи краІНJ. 
Більше відомостей немає. 

53. Паращук Дмитро с. Василя - наро~вся в 1.892 ~: 
Підстаршина австрійського військового (уЛоту. сан1n1р~~п~ 
поручник УГА. Був за Збручем, псрежИ!J тиф. По вш~t. 
закінчив медицину з дипломом доктора. Л1к~рс1,ку практику 
виконушш у Городенці. Помер в 1974 р. в м. Косош. . 

54. Паращук ДмІfІ'))О с. Василя - народився в 1894 р. Ст6ршеuь УСС, з 1919 р. - десятник УГА. Відзна?ився в . оях ·1 

поляками під Львовом. Після проживав у ссл1. Бу,в вз1рцевим 
господарем, брав активну участь у . житт1 громади. 
Заарештований в 1944 р. Загинув у в'язниц1. Сини: Василь -
мав вищу освіту, сотник УПА, пропав безвісти; Іван :.шrинув 
від рук НКВД в 1941 р.; Федір загинув у 1946 р. 

15~ 
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Паращук Дмитро с. Василя - народився в 1897 р. Стріле 
УГА. Був добрий господар, виростив двох дітей. Помер 
Тишківцях в 1953 р. 1 

Паращук Василь с. Михайла - народився в 1890 р. СтрілеЦJ. 
УГА. Був у польському полоні в Лодзі. Після проживав в сещ 
Виростив трьох синів. Дмитро (1921 р.н.) загинув в УПА. ь.; 
рuзом з батьком вивезений в 1945.р. до Комі, де батько помер. 
Дружина Маланка загинула в 1946 р. в Тишківцях. 
Паращук Михайло с. Данила - народився в 1901 р. Стрілец. 
УГА. Проживав у селі, виростив двох дітей: Василя і Анну. В 
1944 р. був мобілізований до червоної армії. Помер· D 
Тишківцях в 1985 р. 
Паращук Михайло - народився в 1891 р. Стрілець Усе 
Поранений ІЗ гр.удня 1915 р. в Абранці. Помер в Тишківцях ~ 
1945 р. 
Пищак Ілько с. Штефана - народився в 1896 р. Стрілець 
УГА. Проживав у селі, був добрий господар. Помер в 
Тишківцях. 
Пищак Василь с. Семена - народився в 1896 р. Стрілець Усе 
і УГА. Брав активну участь в боях з поляками під Львовом 
весною 1919 р. Виростив чотирьох дітей: Івана, Михайла 
Олену і Анну. Помер в Тишківцях 1968 р. 

1 

Петльоха Василь с. Петра - служив при УСС, з 1919 р. -
стрілець УГА. Після визвольних змагань 8 років знаходиВСJІ 
на території Чехії. Після повернення в село виростив трьох 
дітей: Олену, Анну т.~ Ігоря. В 1944 році був мобілізований .!Ю 
червоної армії. Повернувся в село в 1962 р. Помер в 
Тишківцях 7 березня 1975 р. . 
Петльоха Василь с. Миколи - народився 1896 р. Стрілець 
УГА. Був у польському полоні 13 місяців. Після проживав в 
селі, був добрим господарем, виростив двох синів: Івана і 
Петра. Помер в Тишківцях 1974 р. 
Петльоха Михайло с. Миколи - народився 1898 р. Стрілець 
УГА. Після проживав у селі. Виростив п'я'ТСро дітей. Старший 
син запшув ~ УПА, друшй :щгинув на німецькому фронті. 
Помер в Тишківцях в 1949 р. 
Пеца-Довбуш Василь с. Михайла - народився 1890 р. 3 1914 
року - стрілець УСС, з 1919 р. - стрілець УГА. Після 
проживав у селі, був взірuсвю,1 господарем. Виростим 

чотирьох дітей. Василина - провідник УПА, :шгинула 1944 р. 

Михайло, Іван були заарештовані за прин.алежність до ОУН. 
Залишилась Марійка. Помер в Тишківцях в 1986 р. 

,s. Петруняк: Михайло с. Федора - .. н~ро~вся .2. .. грУуНдня Пl ~97 Р· 
Четар кінноти УСС і сотник 6-01 юнно1 дишзн Р. щ ~ас 
Чортківської офензиви брав активну ~-ac'f!> У "б~я,х бmя 
Чорткова як хорунжий УСС. Під час друго~ сштово1 шини був 
старшиною української поліції у Львові. В 1945 р. над Ельбою 
потрапив у полон. Повернувся до Німеччини 1953 р. В 1957 р. 
прибув до своєї родини в Чікаго (С~). Допис~ав до 
журналу ''Гуцулія". Був •шеном Украrnського вmьного 
Козацтва із званням Генерального Хорунжого. Помер 12 
травня 1977 р. в Чікаго. 

66. Петрупяк Петро с. Федора - народився 8 л~шня І?ОбО р. 
Стрілець УСС від 1917 р. Будучи в 1918 р. у шдпустц~, рав 
активну участь в листопадовому переворот~ на 
Городенківщині. Був засуджений п?льським су~?м за 
приналежність до УВО, член м1~цевих украІНських 
організацій. Війт збірної громади в Тишювцях У 1941-1944 рр. 
Помер в Торонто 30 квітня 1975 р. 

67. Петруняк: Микола - стрілець УСС з 1914 р. Загинув у 1915 р. 
Більше відомостей немає. 

68. Петруняк Михайло с. Дмитра - народивсн І 888. Р·~ СВтрілсць 
УГА. Після проживав в селі, виростив чотирьох д1теи: асиш1, 
Миколу, Федора і Дмитра, був добрим господарем. Помер У 
Тишківцях в 1972 р. Син Федір зберігає батькову нагороду -

хрест УГА. 
69. Петруняк Михайло с. Юрка - народився 1896 р. Стрі~СІ.~~ 

УГА з 1920 р. Післн проживав у селі. Виростив трьох д~тси. 
Син Дмитро загинув в УПА. Син Іван та дочка Ганна були 
вивезені після війни. 

70. Петруняк Ілько с. Олексія - народивсн 1896 Р·. Стрілець УГ ~: 
Після визвольних змагань проживав у ссл1. Був добрии 
господар. Виростив доньку Олену. В 1944 р. . б~ 
мобілізований до •1ервоної армії. Трагічно :шгинув У Черн!гош. 

71. Петруняк Дмитро с. Ілька - стрілець УГА. ]агинув в ьою ·J 

більшовиками на Поділлі в 1919 р. . . 
72. Романиця Василь - народився 1896 р. До .,егюну С1чових 

Стрільців вступив в серпні 1914 _Р· - .. вістун. УСС, з 1916 р. -:-. 
десятник УСС. Воював у склад1 2-01 сотю І-го курсю~ ... 1-01 

бриг~щп УСС. 3 1919 р. підстаршина УГА. Учасник ()OJH У 



Львові, загинув в бою з поляками під Вовчухами 21 лю 
1919 р. 

73. Ромавиця Федір с. Юрка - народився 1895 р. Воював 
італійському фроші. З 1919 р. - хорунжий УГА. Відзначи 
в боях під Львовом. Був за Збручем, пройшов "чотирик 
смерті", лереж~ш тиф. Проживав у селі, виростив синів Івана 
та Михайла. Помер в Тишківцях в 1976 р. 

74. Р~щук Андрій с. Федора - народився 1899 р. Cтaplllldi 
десятник УГА. Відзначився в боях хоробрістю і буа 
нагороджений високою відзнакою УГА. Виростив сина lвана 
який був засуджений на 1 О років за приналежність до оун' 
Помер в Тишківцях в 1942 р. ' 

75. Мисик Михайло с. Якима - народився 1900 р., стрілець УСС 
з 1917 р. Відзначився в 1919 р. в бою з більшовиками на 
Поділлі. Помер в Тишківцях в 1957 р. 

76. Михальчук Дмитро - стрілець УСС з 1917 р., з 1919 р. _ 
стрілець УГА. Загинув в серпні 1919 р. в бою з більшовикама 
під Житомиром. 

77. Скіцько Михайло с. Дмкrра - народився 1890 р. Підстаршииа 
австрійської армії. Брав участь в боях »а російському та 
ітdЛійському фроmах, поручник УГА з 1919 р. Відзначився в 
Чортківській · офензиві, особливо при здобутrі Теребовлі. 
Загинув в бою з денікінцями під Уманню у вересні 1919 р. 

78. Скіцько Іван с. [риrора - стрілець УСС, УГА. Загинув в боях 
під час визвольних змагань у 1919 р. 

79. Скіцько Семен с. Дмкrра - народився 1891 р. У серпні 1914 
р. пішов в УСС. Пройшов весь бойовий шлях УСС. З березня 
1919 р. - стрілець УГА. Воював у 7 сотні. другого куреня. 
першої бриг.щи УСС. Брав участь в Чортківській офензиві, 
був у "чотирикутнику смерті". Після проживав в селі.· 
Виростив шестеро дітей: Василя, Михайла, Анну, Івана, 
Олену, Дмитра. Помер в Тишківцях 1962 р. 

80. Скіцько Михайло с. Павла - народився 1900 року. Стрілеuь 
УГА з 1919 р. Після проживав у селі. виростив 5 дітей. В 1945 
р. загинув разом з дружиною і двома до•1ками в Тишк1вш1х. 

81. Скіцько Дмкrро с. Гната - стрілець УГА. 3агинув в бою на 
Великій Україні. Більше відомостей немuє. 

82. Скіцько Федір с. Андрія - народився 1900 року. Стрілець 
УГА. Після проживав у селі. Виростив трьох дітей: Василя, 
Олену і Марію. Помер в Тишківцях в 1946 р. 
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83. Скіцько Федір. с. Федора - народився . 1896 року. Стрілець 
УСС і УГА. Після проживав у селі. Був добрим господарем, 
виростив трьох дітей: Олену, Івана і М~рію .. Помер в 
Тишківцях в 1971 'р. 

84. Скіцько ВасІІJІь с. Миколи - стрілець УГА ·1 1919 р. 
Проживав у Тишківцях, помер 1959 р. Більше відомостей 
немає. 

85. Скіцько Михайло с. Прокопа - народився 1982 року. З 1914 
р. добровільно зголосився до УСС. Загинув у бою на Лисоні в 
1916 р. 

86. Селезінка Федір - народився в селі Вікно. Стрілець УГА. 
Багаторазово був поранений, відзначався особистою 
хоробрістю. Одружений в Тишківцях, виховав дочку Параску. 
1944 р. призваний до армії, де і помер. 

87. Тришкалюк Михаііло с. Дмкrра - народився 1895_ р. Воюва! 
на ітdЛійському та російському фронтах. У 1919 р. 1меновании 
десятником УГА. Після проживав в селі. виростив семеро 
дітей: Михайла, Дмитра, Василя, Параску (була засуд_жснu н •. ~ 
10 років за участь в ОУН), Гафію, Олену і Параску (шд друго~ 
дружини). Помер у Тишківuях в 1962 р. 

88. Тришкалюк Федір с. Олексія - народився 1889 р. З 1914 р. -
стрілець УСС, з 1919 р. - старший десятник кадри УГА. 
Відзна•швся в боях з поляками під Львовом. Помер в 1968 р. 

89. Тришкалюк Дмкrро - з 1919 р. стJрший десятник кінноти 
УГА. Більше відомостей немає. 

90. Тришкалюк Микола с. Семена - народився 1894 р. З 1914 р. 
- стрілець УСС. Пройшов весь бойовий шлях УСС. Загинув 
в бою з поляками під Львовом в 1919 р. 

91. ІЦур Микита с. Олексія - стрілець УСС і ~ГА. ВіД]на•~ався 
великою фізичною силою і особистою , ~11двагою в оон:,с 
Запшув під •ше визвольних змагань. Б1льшс вщомостси 

немає.44 

Список складено щоб увіковічити пам'ять краян. які 
посвятили себе цілком Україні. Час затер багато в пам'яті ... і _хай 
вибачать ті, кого не згадали. Не зі :тої волі. Хай спомин uеи оудс 
квіткою-незабудкою на скромних їхніх могилах, хай буде Євшан
зіллям - їм і прийдешнім поколінням. 
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Січень 

1918 р. 

Лютий 
1918 р. 

Лютий 

1918 р. 

Липень 

1918 р. 

Жовтень 

1918 р. 

Жuвтснь 
1918 р. 

ЖоDТСнь 

1918 р. 
Жо.uтснь 

1918 р. 
Жовтень 
1918 р. 
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Війтом громади села Тишківuів обрано 
патріоrа Василя Пецу. 

палкого 

З сибірсь~оrо заслання повернувся до Тишківuів na~:x 
отець Зенон Шухеви•1. 

Біля церкви святого Миколая відбувся багатотися'Іний 
мітинг селян Тишківців та навколишніх сіл з вимогою 
самостійності України. На мітингу виступили о.Зенон 
Шухевич та парох с. Корисна о. Іван Пісеuький. 

З нагоди підписання Брестського мирv між 
Українською Народною Республікою, Німе,;чиною, 
Австро-Угорщиною, Болгарією і Туреччиною 9 лютого 
1918 р. і визнання України самос·гШною і суверенною 
державою в центрі села відбулася велика маніфестація 
українського населення. Керував ''святом миру'1 , 

сільський війт Василь Пеца . 

Останній австрійський цісар Карл видав маніфест до 
народів Австрії, в якому заповів п.1ан перебудови 
Австро-Угорської мон.~рхії на союз коронних країв. 
Українці пов'яз::\ЛИ а цим маніфестом великі надії. бо 
були певні, що J "Прикарпатської Руси'' буде 
уттюрсний український атономний коронний край. 

H.i відпустку до Тишківціn прибули хорунжий УСС 
Данило Грим:~люк т:1 ..:трілсць УСС Печю Петруняк. 

Розпад Австро-Угорської імперії. 

Створено Українську Національну Повітову Ри.пу. 

Українську Націон.u1ьну Раду в Тишківцях о'Іолив 
отець Зенон Шухевич. 

J-2 листопада 
1918 р. У Тишківцях хорунжий УСС д·анило Грималюк 

проголосив влацу' Західно-Української Народної 
Республіки - першої національної держави корінного 
населення Галичини після Галицько-Волинського 
князівства. 

З листопада 

t918 р. Хорунжий Данило Грималюк та стрілець Петро 
Цетруняк при допомозі юнаків із Тишківців перебрали 
владу в Обертині, Чернелиці та в селах, де були 
станиці жандармерії. 

Листопадовий зрив 1918 р. 
"Великий Листопадовий зрив" довершив чуда. Через одну 

}{іч перетворилися несвідомі, малограмотні "русини" у свідомих 

своїх завдань і цілей українців, у rapяtmx патріотів своєї 

батьківщини, готових віддати за неї своє жипя. З rо~юда князя 
Льва немов розплився по Галицькій Волості якийсь дивний 

чудодійний флющ, що відразу гоїв рани, настмював енергію, 
кріпив слабі сили, заохочував до праці і боротьби. Скрізь зrариша 
і руіни, що їх заподіяла довга, важка війна, понісся могутній зов: 

"Воля", а на цей клич столиці вілізвалася вся Галичина. Не,юв 
ruд кидком чародійної пмички шезла апатія. невіра і 1по,1а. Дс1.:ь 

взялися сили, випростовувмася спина, напинмися м'язи і мозки. 

Довговіковий раб скинув кайдани і став будувати свою власну 

хату. На всіх ділянках закипіла щира, жертвенна праця. І ніхто не 
питав скільки за неї заплатять і хто нею буде користуватися. Одна 
лише біда, що тієї праці було так багато, а робітників так мало, 

щоб ту працю сяк-так виконати, щоб охопити нею якнайширші 
простори, ми наші зусилля мусіли двоїти і троїти, ми мусіли свої й 
так скупі сили ділити, дробити··. 

Листопад 
1918 р. У Тишківцях хорунжий Грималюк оргзнпуван rруп~ 

36 свідомих сільських хлопців. які вступили в УГА 
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r 
Листопад 

1918 р: 

1918 р. 

1918 р. 

Грудень 

1918 р. 

Грудень 

1919 р. 

1919 р. 

1919 р. 

1919 р. 

1919 -
1934 рр. 

1919 р. 

О. Зенон благословив сільських добровольців. 

Проводжали їх цілим селом ... 
Директором школи в Тишківцях став досвідчений 
педагог п. Лонич. Він взяв активну участь в 

державному перевороті на наших землях. Поза працею 
в школі служив сільській громаді порадами, часто 

виконував секретарські функції. 
Делегатом Української Національної Ради у Львові був 
уродженець Тишківців Микола Шухевич син Осипа. 

Сільське жіноче товариство організувало в Тишківuях 
комітет "Допомоги українському раненому жовнірові" 
і "Допомоги стрільцям''. Жінки в'язали шкарпетки, 
рукавиці і великими партіями відправляли на фронт. 

З нагоди проголошення об'єднання ЗУНР і УНР в 
Києві 22 сі~mя 1919 р. в Тишківцях відбулося величне 
"Свято Злуки". Особливо зворушливим був виступ • 
адвоката Теофіла Окуневськоrо з Городенки. 

Тишковецькі жінки працювали в ШПИТ'dЛЯХ в Обертині 

і Коломиї. 
О. Зенон Шухевич активно сприяв відбудові села, 
розвитку освіти й культури, фінансово допоміг 
відбудові школи. 
У селі Тишківцях на кошти громади села було 
відремонтовано школу. Керував роботою сільський 
війт Пеца Василь. 

Парохією · в Тишківцях завідував 

Михайло син Дмитра, уродженець села. 

о. Грималюк 

Під керівництвом шита Василя Пеuи 
підвали і закладено фундамент в uснтр1 

викопано 

сс.1а піл 

будівництво гмінної управи. 

24-25 травня 
1919 р. Село Тишківці окупували румунські війська. 
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Осінь 1919 р. -
18 вересня 
1939 р. 
Вересень 

1920 р. 

1920 р. 

1920 р. 

1920 р. 
1920 р. 

Серпень 

1920 р. 

Вересень 

1920 р. 
1920 р. 

1921 р. 

Період польської окупації Тишківців. 

Селяни Тишківців мали нагоду бачити в селі рештки 
українських збройних сил, які під проводом генерала 
Кравса пробивалися крізь польські .]астави до 
Чехословаччини. 

Важко захворів тишківський посесор Віктор 
Абрагамович. 

Маєток с. Тишківців передано в посесію пану 
Гаспарському, обрусілому полякові, який втік з Росії 
після революції 1917 р. 
У Тишківцях закінчено будову rмінної управи. 
Почалися спроби перевести школу на двомовне 
(польсько-українське) навчання. 

У Тишківцях квартирували червоні козаки Примакова. 

які знушалися над селянами, грабували. 

Тишківці знову захопили польські війська. 
На Кичурі знайшли шляхетський герб родини 

ЗаячківсЬКІJХ, який на той час мав понад 300 років. 
Написаний був золотими літерами на пергаменті і 
завірений печаткою і підписом короля Стефан.1 

Баторія. Герб конфіскований · Городенківським 
старостою і переданий до Варшави. 

В селі Тишківцях проживало: 2633 греко-католики. 
римокатоликів - 110, мойсей - 129, українців - 2630, 
поляків - 220, жидів - 51. вірменів - І. чолnвіки -
1423, жінки - 1489. 

Це статистичні дані про склад населення села 

Тишківців на підставі перепису населення 30 вересня 
1921 р. 

С. Тишківці - площа села 31,11 км2, земельні 
ужитки 26,76 км2, орної землі 25,74 к:м2• В 1921 р. в • 
сеJІі було 236 будинків, населення 2969 чоловік.45 
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1921 р. 

Листопад 

1921 р. 

1921 р. 

1921 р. 

1921 р. 

1922 р; 

1922 р. 

1922 р. 

Поляки поставили в селі наказного війта Дзьомбца 
Дмитра. 

У Тишк.івцях організоване діяльне товариство воякіJt 
УСС-УГА, яке очолив колишній сотник УНР Михайло 
Петруняк. 

У Львові відбувся перший жіночий копrрес. ЯКJtіі 
об'єднав всі жіночі гуртки та організації в "Союз 
Українок't. 

Селяни" Тишківців, керовані о. Михайлом 
Грималюком, бойкотували перепис насеJІення в селі, 
посвідчуючи, що вони не признають окупаційної 
влади. 

Активісти В. Кульчинський, М. Гафтуняк, Д. Голодюк 
розпочали відновлювати читdЛьню ''Просвіти" №1. 
Під керівництвом Грималюкu Михайла в Тишківцях 
пройшли великі заворушенюt селян, які виступили 
проти призову молоді до польської армії. 

За активну антивиборну кампанію потрапив до 
в'язниці в Коломиї Михайло Петруняк. Там оголосив 
голодівку в знак протесту проти польського терору. 
Львівський щоденник ''Діло" з жовтня 1922 р. дає 
низку образів польського терору в Галичині, а також в 
Городенківщині, до якої вислали також карні 
експедиції. В тому числі проведено низку арештів. 

Арештованих перетримували у в'язниці в Городенці, а 
також і в Коломиї. Про студентів, які сиділи в 
Коломиї, читаємо в "Ділі'' під заголовком ··rолодівка в 
Коломийській в'язниці''. 

''Дня 18 жовтня /1922/ в коломийській в'язниuі ршпо•~а"10 
7 українських студентів голодівку н,;1 ·~нак п1ю1еL:ТУ проти 1х 
безправного ув'язнення. Вже минуло 11штор.1 :\ІІ01ш1. }ІК 1>.1н11(:щ1 

Ясевіч в Городенці арештували їх, а дос1 вони сидять без розправи. 
Серед арештованих є Юрко Малемука, Петро Демчук, Михайло 
Петруняк, Василь Бойчук, Дмитерко і Степан Савочка. Під час 
самого арешту повітовий комісар наказав роздягти студентів JIO 

нага за те, що один студент мав вишивану сорочку. йоrо 
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обвинувачують на користь Василя Вишиваного. Протокол 

списувано в той спосіб, що жандарми приклали багнет до грудей і 
11римушували до зізнань. Коли жандарми переводили студентів до 
суду, то арештовані через всю дорогу мусіли держати руки в гору, 

а для страху населення їх опісля скованих проваджено всіма 
вулицщm Коломиї. Всіх студентів держать без засуду у в'язницях і 

тепер вони почали голодівку. Панує загальне переконання, шо їх 
арештовано тому, щоби не брали участи у противиборчій 

атестації. "46 

1923 р. 

1923 р. 

1923 р .. 

1923 р. 

1923-
1930 рр. 

Політичні в'язні Тишківців під Польщею. 

Михайло Петруняк 
Петро Петруняк 
Федір Гафrуняк · 
Василь Глуханюк 
Михайло Дмитерко 
Михайло Неїла 

Михайло Скіцько 

Селяни Тишк.івців, керованj о. Михайлом 
Грималюком, повністю бойкотували вибори 1923 р. 
Після виборів о. Михайло був заарештований. І тільки 
завдяки втручанню Григорія Хомишина о. Михайла 
'JВЇЛЬНИЛИ. 
Після виборів за селом було закріплено трьох 
жандармів, яких rромада мусила утримувати за свій 
рахунок. 

У селі почали відновлювати діяльність читальні 
"Просвіти" №2. Голови: Д. Пронич, М. Григор•1ук. 
О. Грималюк, М. Григорчук, бібліотекарі Ф. Гудзак, 
С. Грималюк, режисер М. Грималюк, Ktlcиp 
Д. Заячківський. 
Філію "Просвіти'' в Городенківському повіті о•юлюшш 
д-р Теофіл Окуневський. 

У складі Городенківського театру виступав молодий 
студент з Тишковець, здіб1:1Ий актор - Михайло 
Петруняк. 
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Березень 

1923 р. 

1923 р. 

1924 р. 

1924 р. 

21 грудня 
1924 р. 

31 грудня 
1924 р. 

У Тишківцях організовано антиалкогольну кампанію 
''Відродження''. Голова - В. С. Глуханюк, активісти; 
В. В. Бандурка, В. П. Гафrуняк, Ф. П .. Гафrуняк, 
І. О. Гафтуняк, І. Д. Грималюк, В. І. Бабинський • 
М. В. Грималюк. 
У Городенці створено повітовий Союз Кооператив, 
Членом надзірної ради повітового Союзу Кооператив 

був радний громади Тишківців В. С. Глуханюк. 

У Польщі відновлено закон п ро відновленнs~ 
культурно-освітніх установ. 

У Тишківцях розпочато проектування водяної вежі· в 
урочищі "Гуркало" в районі сучасної "Копанки". 'З 

невідомих причин роботи припинено. 

Селяни Тишківців, керовані 

зуміли відстояти право 
українською мовою. 

о.Зеноном Шухевичем, 
викладання в школі 

Велику шкоду заподіяв українському 

шкільництву закон з 31 липня 1924 р. 
народному 

В теорії цей закон був досить ліберальний. Засадничио 

мовою навчання в народних школах Польші залишалася польська 
мова. Але цей стан можна , було змінити всенародним 

голосуванням. Коли батьки 40 дітей внесугь декларації за 

українською мовою навчання, то в тій школі залишитьса 
викладова українська-мова. Але якщо проти такої переміни вплине 

20 декларацій за польською мовою, то школа буде 

"Утраквістичною", тобто двомовною. Отже, 20 польських •1и 

жидівських підписів мали т.u<.у саму вагу, шо і 40 українських. 
Українці вирішили боронити своє шкільництво. 

Товариство "Рідна школа'' надрукувало сотні тисяч шкільних 

декларацій, а українське духовенство і в•mтельство :.i запалом 

забрал.ося до усвідомлення населення про вагу цієї акції. На кільц 
днів перед кінцем грудня, тобто перед терміном. до нкоrо треба 
було вносити декларації за українською мо1юю у школ~. 
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появляється розпорядок городенківського старости щоб . . ,. 
власноручюсть ruдпису кожноrо декларанта була пщтверджена не 

тільки місцевим війтом, а й повітовим старостою. Кому з 
українських селян захочеться їхати до Городенки, потратити день і 
вистоювати по старостинських канцеляріях на те, щоб йому 

залогаЛізувати цей підпис? - думали польські Кадики. А навіть, 
якщо б знайшлися вперті загорільці, то скільки іх може бути. В 
суботу 31 грудня 1924 р., рано збудив мешканців Городенки 
якийсь небуденний рух на вулиці. Невже війна? - питали 
занепокоєні сусіди один одних. Бо цей рух нагадував їм день 

мобілізації. 
Дорогою, присипаною гарненькою гарбою свіжого снігу,· 

прямували до центру міста сани за саньми. А на санях повно 

людей. Це наші селяни із с.Тишківців їхали до староства 
логалізувати свої підписи на шкільних деклараціях. Понад 300 
саней заповнили площу перед будинком староства і перед 
костелом. Затаросували дорогу з Городенки на Серафинці і на 
Котиківку, а на старім ринку "не має де просто голці впасти". 

У просторому будинку староства, що був колись 

мон::1стирем, заткало тишковецьке селянство коридори і судову 

клітку так, що ні пройти, ні пропхатися. 

Довго нараджувався староста зі своїми службовцями, що 

робити? Не було іншої ради, тільки мусів ''завісити" всі інші 
заплановані на той день справи. Замість того заставив всіх своіх 

урядовців, писарів і писарчуків . підтверджувати підписи 

тишковецьких несовісними агітаторами збунтованих хлопів. 

Правда, таких сіл як Тишківці в Городенківщині небагато. Не 
всюди знайдуться Глуханю:ки, Грималюки, Бандурки •ш 

ПетруdЯКИ. Але ця постава свідомого українського села, не тільки 

у великій мірі вплинула на освідомлення і постdВу інших, навіть 
дуже відсталих громад, але і поляк.ів заставила призадуматися над 

перспективами дальшого іх володіння Неі н<1ших ·~см.лях:" 

1924 р. 

1924 р. 

Селянин Іван Заводовський офірував uеркві св. 

Миколая великий дзвін ·'Св. Михайло". 
Жіноче товариство в Тишківцях прийняло назву філії 
"Союзу Українок". 
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1924 р. 

12 січня 
1925 р. 

Число душ греко-католиків у Тишківuях - 3037. 
Парох - о. Зенон Шухевич, сотрудник - о. Михайло 
Грималюк. 

Звіт читальні "Просвіти" в честь 40-річчя "Просвіти'' у 
Тишківцях. 

"Товариство читальні ''Просвіти" в Тишківцях засновано в 
році 1885, належить до пер:tішх чдталень в Городенківському 
повіті. Від початку заснування товариства до вибуху першоі 
світової війни був головою товариства місцевий парох Зенон 
Шухевич. . Завдяки самовідданій праці Зенона Шухенича 
"Просвіта'' поступає Т'dК скоро вперед, ЩО в короткім часі 
освідомилась май~е половина села. Розбили корчму і побудували 
гарну двокласну школу, виникли каса позичкова, крамниця, 

шпихлір, читальня №2, хор, аматорський кружок, молочарня 
читальні №3 і №4, потім друга молочарня, один машинний млин: 
потім другий. 

Все йшло добре. Але війна в шестилітній час знищила 35-
річний доробок. Потім в 1921 р. почали оглядатися за тим, що 
мали. Але мало знайшли. Однак, не гаючи часу, зачалась праця 
заново. Першою була вистава "Ой не ходи Гриuю. тай на 
вечорниці". Ця вистава принесла такий дохід, шо відбудунш111 
хату-читальню, котра по війні була без вікон і дверей. Нині вже 
все впорядКу. Дня 16 листопада 1924 р. відбулись збори, збори 
вибрали новий виділ і поручили їм справу. Першим ділом 
_збіль~ося •шсло членів "Просвіти''. До 10 січня 1925 р. зросло з 
30 членш до 71. Дальше закупили шкільні карти обох півкуль 
Європи, Азії, Африки і Америки. Закупили таблиці оглядові і 
більше книжок до бібліотеки. Сходини відбувались кожної неділі і 
свят, а в звичайні дні вечорами відбувались проби аматорського 
гуртка. Кожної неділі і свята від години 2-3 по полудню наукових 
книжок читання, опісля читання історії і часописів. Хору в нас 
fІемає, бо бракує нам диригента. Свідомі •шени :1 ''Осередку" і 
''Кичура" взялись до відновлення своїх читалень No2 і №3. Друга 
має свій дім - треба відновити, третя має пляu на побудову .:~ому. 

Читальні №2 і №3 вже внесли податки о відновленні їх 
читалень. На дар "Просвіти" зібрано в с.Тишківці в грудні 1924 р. 
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- 40 золотих SO гроші переслано у товар~ство ''Просвіта" у 
Львові. Крім тоrо наше сільське товариство збирає збірку на 
українську гімназію в Городенці. 

Читальня "Просвіта" с. Тиш:ківuі просить голову 

товариства у Львові, щоб частіше висилати культурно-просвітні 
реферати і книжки, бо користь нашому народу вони приносs~ть 

дуже велику. 

1925 р. 

1926 р. 

Писано в Тишківцях 
дня 12 січня 1925 року. 
В честь 40-річчя "Просвіти" в селі. 
Голова: Кульчинськи~ Василь 
БібліотеJС;:}р: Пеца Василь. "48 

На !І{)середку!' коштом місцевої громади збудовано 

читальню •'Просвіти" №3. З перших днів свого 

існування f-ІИТ'альня стала надійним захисником прав 
українського населення села. Тут н основному 

збиралися · колишні вояки УСС і УГА. Тут було 
організовано першу сільську організацію УВО, а 

пізmшо ОУН. 
Головами читальпі "ПJJОQвіти" №3 були: 

Глуханю:к Василь син Семена 
Бандурка Федір син Василя 
Дмитерко Микола син Федора 

Галіщук Микола син Федора 
Бібліотекарі: 

Білик Василь син Михайла 
Джалапин Дмитро син Михайла 

Джалапин Дмитро син Олексія 

Тришкалюк Петро син Семена 

Мисик Андрій син Дмитра 
Касир: 

Грималюк Василь син Дмитра 

Читальня ''СЕЛЬРОБУ'•. 
Дуже відмінний характер від ис1х •штш1сю, 

"Просвіти" в Тишківцях мала четверта читальня. 

відбудована 1926 р. Провід цієї читальні 'JаХОПШНІ 
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члени комунізуючо1· партії "Сель-роб'· 
оформил~с~ в 1926 р. у зв'язку з ПОЛЇТИ'ІНОЮ СІІ~v.щ: 
на Укршю. в цей 'Jac було створено Укр··.. ·. 
Селянсько-Робітниче Соціалістичне Об' ·•ІН\: . єднання 
скороченю так званий "Сель-Роб'' П . . . . __ . очатки ц~ 

орГЗН1~. дали волинсько-холмськнй Селянсь · •
Союз 1 львшська москвофільська "Народна Вол " КІdі. 

"С Роб" я . _ель- _ мав неве.1І.Ичкнй гурт симпатиюв ): 
~цях. Іхня діяльність обмежувалася читаннЯІf 
бІЛЬшовицької преси і книжок та слуханням по . . . 
передач з Києва. Рато 

1926 р. Головою читальні "Просвіти'' №4 в Т . . 
Н ·· . . - ИШКІВUЯХ бvв 
ета V Фед1р син . Василя, бібліотекарі Скіuь~о 

Михаило · син АндрІЯ та Буряк Ми . ·· 
с . Х,ІИЛО, кuсир . 
кщько Ми V 

V хаило син Андрія, диригент Неіла 
Михаило син Дмитра. 

1926 Р· Діяльність політичних партій у Тишківцях. 
в. своїй _більшості Тишківці в той час підтримували 

партnо пщ назвою Українського Національно
Демократичного Об'єднання (УНДО) як · · . ' а В1Д1Грала в 
ЖИТТІ Галичини п.ід польською займанщиною дуЖе 
поважну роль. Партія виникла в 1925 р. На 
ГорqІЦ · ·-· еюциm 11 очолював доктор Теофіл Окуневський. 
секретар - Остап Кульчицький. 

1926 р С Ти · · · 
• . ~)ЩІ, ПОВІТОВИЙ суд в Городенці, Окружним в 

Коло~ИІ. Населення 2902 чоловіка. Більша маєткова 
~асmсть Абраrамовичів, 1 акушерка, 2 млини. 49 

1926 Р· llітом _ І 926 р. випала величезна кількість дощів. Не 
було m доброго сапання, ні добрих жнив. 

24 листопада 

l926 Р· Громада Тишківцш разом з родиною Шухевичів 
урочисто святкувала 65-літній ювілей подружнього 
життя о. Зенона та Емілії Шухевичів. 

22 листопада 

1927 р. Текст поздоровлення о. Зенона Шухевича і Емілії від 
Головного Виділу Товариства ··Просвіта·· ) Льнош. 
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Високопреподобного Отця СО8іmшJка Зенона 
Шухиича пароха в Тишківцях. 

З пагоди .Ваиюго великого ювілею Головний .Виділ Товариства 
«Просвіта" у Львові 11ересилає .Вш.,, як визначиому робітникові в 
11ашій 11росвіптій організації, як11айсердечніші бажашІЯ здоров 'я, щоб 
Ви могли своит яс1іими очима оглядати ще ту ясиу хвилю до якої 
"Просвіта '' доведе 11аи1 нарід. .Ви ж иад освідчеиия.,,, рідного народу 
,~ра~4ювш,и щиро десятки літ, а коли Ви мш,и еиергію і :шогу 

,~рацювати, то се в великій Atipi заслуга .Вашої дружиии, якій рівио ж 
присилаємо щирі побажания довгі літа прожити в щастю та 
здоровю. 

Рівпочастю відтюси.мося до Др. Теофіла Окуиевського в 
fородетщі, щоби і віи від Головиого .Виділу зложив .Ва.л, ще усио 
якиайщиріші побажатtя. 

1927 р. 

1927 р. 

1927 р. 

1928 р. 

ГоАовний .Виді.л Товариства "Просвіта" 
у Львові.50 

Тишківці село. Парохія. Церков Св. О. Миколая, мур 

вистр І. благ 1877-патрон: П. Т. АбрагамовИ'І. Парох: 

Веч. о. Зенон Шухевич. Совітник Єпископської 
Консисторії з відзн. крил. род. 1842, рук 1867, інст 
1871, женат, Ювилят. 

Число душ греко-католиків 2880, лат. 66, вірм. 6, 
жид. 96. Коло церкви мур. нов. каплиця - школа етап, 

сист 2-кляс, о 4 силах, язик викладовий рус.кий. 

Братства церковні звичайні. Староства, Суд, Каса 

скарб, почта Городенка 12км., :ж:ел. Вікно коло 

Городенки 5:км. 51 

С. Тишківці - маєткова власність Д. Абрагамовича. 

Село і rміна, повітовий суд в Городенuі. окружний u 
Коломиї, в селі була одна акушерка Куниuька, два 

ковалі - А. Томашевський і Г. Заячківський, млин -
М. Купфермана, корчма - С. Сопеблюм.52 

До Канади емігрував житель Тишківців Василь 

Грималюк. Заробив грошей і щасливо . повернувся 
додому. 

Війтом громади с. Тишківців обрано Петра Гафrуняк.а. 
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7 .лютого 
1928 р. 

1928 р. 

1928 р. 

1928-
1930 р. 

1928 р. 

Шдбулося сільське віче, на якому з пал1еою 
патріотичною промовою ·виступив рццний громади 

села Василь Глуханюк. /Ця промова за часів 
рццянської вла.ци зберіrа.лась в закритих спецфондах/,sз 
Урочисто відзначався 60-річний ювілей '' Просвіти'". 
Почесним ветераном і одним з перших зачинателів 
просвітянського руху в Галичині був парох Тишковець 

о. Зенон . Шухевич. Совітник Єпископської 
Консисторії о. Зенон отримав сотні поздоровлень і 
вітань. Привітав отця і митрополит А. Шептицький. 

Через жорстоку конкуренцію в урочищі "Курчек" 

згорів один з найкращих в повіті парових млинів. 

До основного складу rороденківськоі' комаНдИ 

копаного м'яча "Пробій" входив тишківчанин ІваJ.І 
Пеца. 

Кооперативи в Тиmківцях. 

Польська окупаційна влада не сприяла аж ніяк підняттю 

економічного життя окуцоваиоrо нею терену. Весь цей тягар ліг на 

плечі передовоУ інтелігенції в повіті. 
У 1923 р. було організовано Повітовий Союз Кооператорів. 

Спершу Союз провад:ий переважно товари щоденного вжитку, та 

дедалі той круг щораз збільшувався. з· часом ПСК став продавати 
нафту, бензин, опалове дерево та вугілля, бляху на покриття домів, 

хліборобське знаряддя. Нагромаджене збіжжя ваrоновими 

посилками відходило на подані Центросоюзом идреси. Також були 

в крамницях м~нуфактурні і книшрняно-паперові вироби. 

Кооперативи займалися реалізацією яєць, фруктів та овочів. В 

планах було створеJЩЯ і промислової кооперативи по переробці 
овочів та фруктів. 

Золотими літерами в історію розвитку кооперативи в 

Тишківцях записаний В.С. Глуханюк. Він був 1асновником в 1928 
р. кооперативи "Єдність" і довголітнім її головою і книговодом. 
Кооператива розміщувалась при З-ій читальні на Осередку. В селі 

діяло ще 3 філії цієї кооперативи. В 1938 р. В. Глуханюк був 
ініціатором побудови в Тишківцях Народного Дому і при ньому 
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збіжевоrо магазину. Під опікою цього коопе.ратиuу :1нuходились і 
сільські молочарні. Глуханюк був членом надзірної Рщw 
Повітового Союзу Кооператив. 

Кооператива "Єдність" знищена в Тишківцях У вересні 
. 1939 року. 

1929 р. 

1928 р. 

1929 р. 

1929 р. 

1930 р. 

у Відні помер останній власник маєтку с. Тишківців, 
патрон благодійної орундації Абрагамовичів У львові 
- Давид Абрагамович. Благодійні фонди перейшли У 
спадок далеким родич~м. 

Змуровано і освячено родиною Дмитра і Анни 
Грималюків каплицю біля церкви в пам'ять їхнього 
сина сотника УГА - Данила, який загинув на 
Вели'кій Україні в 1919 р. В каплиці образ Матері 
Божої, 6 ліхтарів, верети і обруси. 
Війтом громади с. Тишківців повторно вибрано 
палкого патріота Василя Пецу. 
Тишківська філія "Союзу Українок·• була однією з 
найбільш чисельних і дієвих в Городенківському 
повіті. Активісти "УК": Ганна Грималюк, Гафія Пеца
Довбуш, Гафія Вдовичук" Палаrна Пеца-Дов?уш, 
Марія Петруняк, Анна Григорчук, Анна Дщич, 
Василина Заячківська, Анна Дзьомбак. Анна Берник, 
Анна Берник д. Михайла, Марія Неїла, Анна Неїла, 
Олена Дмитерко, Гафія Грималюк. Параска Дмитерко, 
Олена Мисик, Анна Рощук, Марія Паращук, ВасилИ1~а 
Бабинська, Олена Бандурка, Гафія Глуханюк, Мар!я 
Тришкалю:к д. Дмитра, Анна Грималюк, Марtя 
Грималюк, Марія Тришкалюк д. П~тра, Оле~а 
Гафrуняк, Марія Галіщу:к. Параска Заячювська. Марtя 
Голодюк, Марія Вікерчук; 

Головою Союзу Українок в Тишківцях була Олена 
Петруняк. · 
Тишківці. Село. Парохія. Церков Св. Миколая, мур. 

вистр. І.Благ 1877. 
Патрон: наслідники Давида Абрагамовича. . 
Парох: Веч. о. Зенон Шухевич. Сов1тник 
Єпископської Консисторії з відзн. крил. род. 1842, рук 
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1930 р. 

Жовтень 
1930 р. 

1867, інст 1871, женат, ювилят. Число душ греко-. 
католиків 2936, лат. 70, вірм. 3, жид. 99. 
Коло церкви нов. мур. каплиця - школа етап, сист 5-
клясова, о 5-силах. Братства церковні звичайні. Воєвід. 

Станіславів, Староство, Суд, Каса Скарб, почта і телеr. 
Городенка 11 км. жел. Вікно коло Городенки 7 км. 54 

Школу в Тишківцях насильно переведено на двомовне 
утраквістичне навчання, незважаючи, що українських 
дітей було 257, а польських лище 32. 

Пацифікація 

І почалось те "примирювання'', знаною під вимовною 
назвою "пацифікація". Загони польської мундурової поліції 
бущували по українських містах і селах, нібито щукаючи захованої 
зброї. Вони навмисно нищили свавільно українські інституції і 
доми та майно свідомих українців. А де вступали, там лишали за 

собою страшне спустошення, руїну, а часом і тяжко до крові 
набитих людей. · 

Шд кінець вересня 1930 р., прибув до Городенки відділ 
польської поліції в силі приблизно 50 чоловік під командою 
комісара Йосифа Збоженя. Збожень В?Ке кілька років працював у 
поліції в Станіславі, але передше був довгий час командантом 

міської поліційної станиці в Городенці, і тому знав терен, людей і 
обставини. Полщаї відділу Збоженя, були незнані типи, щоб їх 
місцеві люди не знали, а вони щоб не мали знайомих між 
населенням. 

4 жовтня загостив Збожень зі своєю бандою до сусіднього 
великого, багатого і свідомого села Тишківці. В селі пишались 

чотирма читальнями з власними домами, а при кожній читальні 

кооперативна крамниця. Повно всякого добра і було що нищити. 

Поліцаї забрались до свого діла з подиву гідним завзяттям, т.:1 з 
більш рафінованими методами. Де стояло немолочене збіжжя, там 

розкидали стирrи й оденки. Всяку одежу, тобто білля, жіночі 
одяrn, кожухи, сердаки - все те скидали на одну купу. На неї 
виливали нафrу, помиї, квасні огірки, квасну капусту і інші 
рідини. До того складали · всяке заліззя, потовчені яйця, сипали 

174 

муку і т.д. Добрий одяг пороли, а обуву пороли ножами. Часто 
кидали різні речі до криниць, щоб занечистити воду до пиття. . 

Більше 80 книг вдалося врятувати від вогню rолош 
читальні "Просвіти" №1 - Кульчинському В.Д. Цей свідо~ий 
селянин можна сказати рискуючи життям, через дах рятував маино 

читальні. 
Особливо жорстоко повелися карателі з читальнею, яку 

поляки називали "комуністична". Було спалено книги, документи, 
спалено дах, вибито вікна, зірвано підлогу. Кого зустріли ~рателі, 
дуже жорстоко били. Керівникам і членам ''Сельробу" було 
вибито вікна, залито нафтою зерно і продукти. . 

В т~тій читальні повибивана всі вікна, побили двер1, 
зірвали nідл~rу і дах, розібрано піч, понищено лавки, крісла, 
столи, книжки, сцену і весь театральний одяг, палили ~· 
документи, портрети Т. Шевченка, І. Франка і наш~х rетьманІВ. 
Після цього поліцаї Збоженя взялися нищити маино багатьох 
свідоміших селян: Глуханюка Василя, Бандурки Гната, Петруняка 
Петра, Грималюка Івана, Пронича ДМИтра, Григорчука Ми~ай~а: 
Дмитерка Григорія, Григорчука Олексія. Не минули полща~ 1 
старшого віком, хворого, своїми і чужими шанованого о. Зенона 
Шухевича.55 

1931 р. у Тишківцях було 687 будинків, населення 3345 душ. 

Січень 

1931 р. 

Лютий 
1931 р. 

19 жовтня 
1911 р. 

Важка недуга прикувала до ліжка о. Зенона Шухевича. 

Остання воля 89-річноrо о. Зенона Шухевича - це 
будівництво нової церкви lJ Тишківцях:. О. Зенон за 
власні кошти оплатив проект і архітекторів. 

Померла дружина о. Зенона - Емілія Шух~вич. 
активна громадська діячка, організатор та кершник 
жіночого товариства, створеного в Тишківuях в 1894 р. 

30 грудня 
1931 р. Трагічний день для родини та громади с. Тишківців. 

Цього дня помер отець-парох Зенон Шухевич. На 
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6 січня 
1932 р. 

1932 р. 

1932 р. 

]76 

похорон зібралися непроглядні маси народу, Щоі 
віддати останню шану своєму великому сину. Такgї 
великої кількості лtодей Тишківці ще не бачили, що 
було показником великої популярності покійного 
серед народу. 

В житті о. Зенон не мав особистих ворогів. Йоrо 
любили всі за розум, хаvактер, чуйність, віру в 
людину. "Отець Зенон Шухевич - кристально чистої 
душі, гордість ваша Тишківчани, .. " - промовляв 
єпископ Станіславський Іоан ЛятишевсьJСИЙ, 
проводжаючи покійного на вічну дорогу. 

Завідателем парохії тмчасово було закріпле~о 
о. Михайла Грималюка. 
Радні .громади Тишківців: Війт Василь Пеца, писар
секретар Яворський. 

Українські радні: Глуханюк Василь. Пструняк 
Петро, Гафrуняк Федір, Бандурка Гнат, Пеца-Довбуw 
Михайло, Дзьомбак Андрій син Василя, Дзьомбак 
Андрій син Івана, Голодюк Дмитро, Тришкап:юк 
Петро, Гафrуняк Василь, Дзьомбак Дмитро син Якова, 
Морган Дмитро, Петльоха Василь, Джалапин Іван, 
Паращук Андрій. 

Польські радні: Дзьомбак Дмитро (колишній 

наказний війт), Грималюк Олексій, Заячківський Іван, 

Григорчук Дмитро, Скіцько Андрій, Непотюк Василь. 

Радний пана Гаспарськоrо: Сойчук Василь. 
На Раді громади села було прийнято рішення про 

будівництво нової двохповсрховоі' школи Ja проектом 
покійного о. Зенона Шухевича. 

Керівниками будівництва назнuчено війта Пецу 
Василя сина Дмитра та радного Глуханюка Василя 
сина Семена. До складу комітету ввійшли: Петруняк 
Петро, Скіцько Андрій, Гафrуняк Федір, Бандурка 
Гнат, Гафтуняк Василь, Дзьомбак Дмитро, Грималюк 
Олексій, Пеца-Довбуш Микола, Грималюк Іван, 
Дзьомбак Андрій, Григор•1ук Дмитро ra о. Михайло 
Грималюк. 

1932 р. 

1933 р. 

1933 р. 

1933 р. 

Громадою села під керівництвом 1::ільського радного 

Глуханюка Василя та сільського війта Пеци Василя 
було розпродане "гмінне" поле в урочищі "Рівня". За 
виручені гроші було закуплено матеріали для 
будівництва нової школи в Тишківцях. 
Члени читалень "Просвіти" у Тишківцях поставили 
вистави "Пан писар", "Пошилися в дурні'', "Оїаман 
Хмара", "Жених", "Весілля'\ "Маруся" та ін. 
Тишківська філія "Союзу Українок" зібрала найбільше 
в повіті експонатів, предметів ужитку і народного 
одягу, які були вислані до Америю1 на Велику Світову 

виставку, що відбулася в Чікаго. 
"Луг" у Тншківцях. 

Організацію української молоді під назвою "Луг", яка 

11очшш спою діяльність у 1924 р., після остаточної ліквідаuії 
nоляками "Січі", засновано з ініuіативи адвоката Романа 
Дашкевича - колишнього команданта гарматного ~олку ~.~с. . 

Як один з діячів Української Радикальнш Партн /УРП; 
Р. Дашкевич чимало сил докл:1В для створення цього спортивно

nожежного товариства. З 1924 по 1936 рік було створено близько 
600 осередків "Лугів". А в 1937 р. їх зареєстровано вже 7~1. ~~ 
через два рою1 - близько тисячі. Організаційна мережа ·•Лугш" 
охоплювала майже 43 повіти, на чолі яких стояли голови 
повітових "Лугів". Частина "Лугів", що з::u~ишилася при УРП, У 
1931 р. створила організацію ''Каменярі". 

"Луги" не орієнтувалися ні на яку партію. Це була 
безпартійна спілка молоді і людей старшого r~іку '... яю1х 
приваблюшu~и ідеї організації. А головна ідея органшщн була: 
виховати націошu~ьно свідому, фізично розвинену людину. 

"Луг'' у 1933 р. в Тишківцях створив Іван Прокіпч~ -:-. 
свого •1а<.:у активний член ''Сельробу·•, пізніше голова поштово~ 

організації ''Луг". 
Луговики щоліта проводили свої свята. В Тишківuях 

товариству "Луг". помагав греко-католиuький свяшеник 
М. Корбугяк. Фестини "Лугу" в Тишківцях відбулися "на 
"Марфинській", "Проrіадах'' і "Колірному цвинтарі'', де з сво~м.и 
концертними програмами виступали ''Сокіл", ''Січ'' і члени вс1х 
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читалень. Перед початком Лугового свята правилася Служба Божа 
' після чого луговики і луговички лавами (по чотири) ішли на 

толоку. Одягнені в національні костюми, вони ставали шеренгамц 
і під музику оркестру виконували вправи - дівчата з віЮ{амJі 

' хлопці з палицями. Переможці свята отримували в подарунок 
образки, тризуби, грамоти. Свято закінчувалося Луrовnмц 
вечорницями. 

"Луг" проводив також велику культурно-просвітню роботу. 
Луговики організовували голосні читання свого вісника ·'Вісті 3 
"Лугу", проводили лекції з історії та географії Українц, 

влаштовували диспути, дискусшш вечори, "Живу газету", 
аматорські вистави, концерти. Осередок "Лугу" в Тишківцях мав 
свою бібліотеку і різні гуртки: драматичний, шаховий, хоровИЙ, · 
танцювальний та інші. 

Луговики були активними членами УВО й ОУН. 
Виділялися з-посеред них Василь Глуханюк, Петро Петруняк, 

Михайло Романиця. Хоча вони й діяли в підпіллі, працю їхню 

було видно наглядно. Поширювали підпільну націоналісТИЧНу 
літературу, розклеювали листівки антиокупаційного змісту, 

органі~овували збори і т.д. 
Молодіжну організацію "Луг" було ліквідовано у вересні 

1939 року. 

1934 р. 

1934 р. 

1934 р. 

1934 р. 
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В с. Тишківці успішно діяли кооперативи "Єдність", 
"Українська райфайзенка". Голова - Глуханюк Василь 

син Семена. 56 

Чотири єврейські крамниці, які торгували довгі роки в 

селі, вели з кооперативом "Єдність" завзяту 
конкуренцію і правдиву боротьбу. Але виявилося, що 
кооперативна ідея і кооперативний капітал були 
сильнішими за приватний. 
У Станіславі з 23 по 27 •1срвня ! 934 р. щюходи11 

український жіночий конгрес. З п:1лкою промовою на 

конгресі виступила баrатолітнн голова Тишківськоrо 

сільського жіночого товариства Анна Грималюк. 
В цьому році при читальні №4 виник осередок КПЗУ, 
який тримав таємний зв'язок з окружним КПЗУ в 
Коломиї. В осередок КПЗУ входили: М.Д. Неїла, 

1934 р. 

1934 р. 

1934-
1937 рр. 

1934 р. 

1934 р. 

І.Ф. Григорчук, І.Д. Паращук, М..О. дідик, Ф.В. Неїла. 

вІ.01. ЗМиси.к, І.І. Куравський, В.М. Скіцько 
. . аячюВ<~ький, Ю.П. Заячківський, П.А. Паращук: 

М.М. Заячкшський, М.І. Бандурка, В. Мисик та інші 
(всього було 23 члени). 57 

Осе~едок ~ЗУ ставив вистави, де на образах панів 
попш висмповав панівні класи· читал ' 
"Сельроб'' "В' " ' . и газету , журнал ІКНо , слухали радюпередачі з 
Мос~и та Києва. Також в селі розповсюджувалися 
листш~." "~ролетарі всіх країн єднайтеся", "Ганьба 
буржуазu , Смерть капіталістам і панській владі". На 
свят? 1 травня і Жовтневої революції в селі 
розшшувмися червоні прапори. В читальні №4 читали 
твори К. Маркса і Ф. Енгельса. Це "Капітал" 
''.Походжен_ня сім'ї, приватної власності і держави". ~ 
також деяю твори В. Леніна. 5s · 

З 5 ~ересня 1934 р. гміна с. Тишківців 
Г ороденкшського повіту діл:йлась на 6 громад: 

1. С.Тишківці; 
2. С.Чортовець (місцевості Балаrурівка Глибока 
ГосТJtлів, Печери); ' 
3. Корнівка (Корніївка); 
4. Олієв9-Корнів; 
5. Олієво-Королівка (Ол.-Королівка, Втщиполь)· 
6. Рашків. 59 • 

Війт збірної гром~щи в Тишківцях поляк Ціцацура 3 
с. Чортовець. Заст. Михайло Пеца з Тишковець, 
солтис Іван Григорчук - с. Тишківці. 
Адміністратор парохії о. Михайло Грималюк, не 
отри~авши затвердж~ння на парохію в рідному селі, 
переиш~~ на парох~ю в село Підвербівці. Помер 
о. Михаило 1984 року в Дзвинячині. 
На парохію в с. Тишківці затверджено о. Николая 
Корбутяка. Народився він в с. Балинuях на • 
Снятинщині в 1891 р., в 1933 р. :Jаюнчив 
Станіславську духовну семінарію, одружений. На 
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парохії в Тишківцях був до часу смерті в 1967 р., 
· похоронений в Коломиї. О. Николай вільно володів 
п'ятьма мовами, був патріотом своєї віри і, свого 
народу. В патріотичному дусі були виховані і його 
сини Ярослав та Роман, які віддали своє життя за волю 
України в рядах УПА. 

Тишківці. Село. Парuхія. Церков Св.Миколая, мур. 
вистр. і благ. 1877. 
Патрон: куратор фундації бл.п. Абрагамовичів. 
Парох: о. Николай Корбутяк род. 1891, інст. 1933, 
женат. Число душ греко-католиків 3300, лат. 45, вірм. 
5, жид. 1 ::JO. 
Коло церкви ~~. м~о. каплиця. Школа етапова, сист. 
7-клясова. Братства церковні :ш1І·:·\'ІІР; і товариства 
Апольствоства Молитви. Воєвід. Станіслазів, 
Староство, Суд, Каса скарб, почта і телег. Городенка 
11 км., зал. Вікно коло Городенки 7 км. 60 

І.Д. Грималюк і його дружина Гафія офірували церкві 
св. Миколая пристіл, образ Ісуса Христа. 

Фронт Національної Єдності. 
У 1935 р. наступила так звана ··нормалізація'', тобто 

домовлення партії УНДО з польським урядом, з чим не 

погоджувався ряд політичних діячів. У uисліді :шмішань між 

членами УНДО основано Фронт Наuіональної Єдності (ФНЄ). 
куди вступали всі ті, хто не погоджувався ] політикою проводу 
УНДО, як теж розчаровані сельробівці та націоналісти. 

20 вересня 1936 р. відбувся у Львові конгрес ФНЄ, на 

якому вибрані провідні органи організації. Дмитра Палієва обрано 

провідником ФНЄ. Вибрано теж політичну колегію ФНЄ з 9-ти 
осіб: Сильвестр Герасимович, Володимир Кохан, інж. Любомир 
Савойка, д-р Микола Шламкевич, Степан Волинець, інж. Юрко 
Крохмалюк, Марія Дзюбо і д-р Іван Гладилович. Головою колегії 
вибрано Сильвестра Герасимовича. Другим нарядним органом 

ФНЄ була Крайова Рада ФНЄ, що скл:щалася з 3-х осіб, шо 
походили з різних міст в краю. 

Підставовою організаційною клітиною ФНЄ були дружини 
з так званим передовиком у приводі. Організаuія видавала 
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тижневик ''Батьківщина'', щоденник "Українські вісті" 
ідеологічний місячник ''Перемога''. 

У розмірно корmкому часі рух той поширився по всій 
Галичині, в тому числі і на Городенщині. На вічу, де виступали 
Дмитро Паліїв та д-р М. Шлимкевич, зала Народного Дому була 
набита селянами, які з увагою вислухали промову речників та <Jac 

uід часу переривали її оплесками. 

По вічу провідник Д. Паліїв мав коротку конференцію. У 
висліді того організ:щійний рух лежав у руках свідоміших селян, 
які зовсім добре вив'язувалися зі своїх завдань. В короткий час 
майже в усіх дооколичних селах були зорганізовані дружини, не 
виключаю•ш і нашої Городенки (Котиківки). 

Повітовим провідником організації був Василь Глуханюк, 
господар в Тишківцях, один з свідоміших селян. У своєму селі 
весь час займав провідні пости в місцевих установах, теж був 

членом надзірної ради Кооперативного Союзу в Городенuі. 
Московсько-совєтська влада жорстоко з ним розправилась, 
засуджуючи його на довголітнє ув'язнення, а його родину на 
заслання. 

Василь Глуханюк, народжений 1897 р. в Тишківцях, 
засуджений 1940 р. Обласним судом в Станіславові на 10 років, 
відбував кару в східю1х оtластях СРСР. Розстріляний в 
Харківській тюрмі в 1941 р. 61 

1936 р. 

1936 р. 

Хор •штальні "Просвіти" №4: 
Диригент__: М.Д. Неїла, Ф.С. Непотюк, М.І. Непотюк, 
О.І. Берник, А.Ф. Пищак, І.Ю. Дзьомбак, 
І.Д. Вівчарук, І.Д. Парашук. В. М. Скіuько. 
П. Басараб, Д.І. Вівчарук, І.С. Куроні.:ьКИfі, 

В.Д. Неїла, М.Д. Нсїла. П.П. Паращук. 

М.М. Бабинський, М.А. Неіла, В.І. Берник, 
М.О. дідик, Є.С. Непотюк. П.Л. Парійчук. 
В.Д. Вівчарук. 

Хор читальні "Просвіти" N23. 
Диригент Бабинський :vl.B. . Г.J,. ·1аячкшська. 
М.Н. Пеца-Довбуш, Д.О. Заячківський. М.А. Діл:ик. 
М.Д. Морган, М.П. Дмитерко, М.В. Га.іlіщук. 

Ю.В. Гудз~,к. О.А. Пеuа-Довбуш. О.Д. Грималюк. 
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М.І. Грималюк, М.В. Галіщук, М.В. ПаращуК, 
М.В. Рощук, М.Д. Дзьомбак, Г.І. Пеца-Довбущ 
В.М. Дмитерко, І.П. Грималюк, М.Д. Бандурка, 
М.А. Завадовський, Ф:l. Бабинський, 1936 р. 
І.Г. Заячківський, Д.А. Бабинський, О.О. Романиця, 

М.Ю. Романиця, М.І. Дьомбак, В.Д. Бандурка, l937 р. 
АД. Мисик, М.Д. Скіцько, Ф.І. Грималюк 

' В. Грималюк, М.Д. Грималюк, О.Д. Бандурка, 
І.М. Гриrорчук, І.Ф. Байструк та інші. 

Коштом п. Ольги Шухевич на новому цвинтарі було 
змуровано родинну каплицю Шухевичів. Ззаду на 

пам'ятній плиті вибито напис: 

Тут 

спочивають 

1937 р. 

о. парох 1937 р. 
Зенон Шухевич * 31.VIII.1842 'u' ЗО.ХІІ.1931 

Емілія з Кобринських Шухевичева * ЗО.ХІ.1844 'u' 19.Х.1931 
дочка Ольга 1937-

1939 р. 
У Тишківuях утворено філію спортивного 

Карпатського лещстарського клубу. 

Члени: Дідик М.А., Паращук М.В., Дмитерко В.М., 

Пеuа-Довбуш М.М., Морган М.Д., Дзьомбак М.Д., 1938 р. 
Пеuа-Довбуш О.Д., Гримш1юк М.І .. Гміщук М.В., 

Бандурка Г.Ю., Грималюк О.Д., Бандурка О.Д., 1938 р. 
Галіщук М.В., Псuа-Довбуш Г.І., Заячківська Г.В., 
Романиця М.Ю., Бабинський Ф.І., Бандурка В.Д., 
Парійчук І., Петруняк І.О., Грималюк Д.О., 

Заячківський І.Г., Рощук М.В., Байстрюк І.Ф., 
Скіuько В.А., Грималюк І.П., Бандурка М.Д., 
Бабинський Д.А., Бандурка П.О., Романиuя О.О., 
Заячківський Д., Скіцько М.Д., Грималюк М.Д., 

Дзьомбак М.В., Грималюк Д.В., Гриммюк Ф., 

Дзьомбак Д.С., Завадовський Н.А., Мисик А.Д., Пеца
Довбуш М.В., Дмитерко М.П.; Гриrорчук І.М., 

Скіцько Ф.Г., Романиця О.М., Скіцько М.В., 
Грималюк С.І. 

Закінчено всі роботи на будівництві нової школи. Це 

була найкраща школа на цілий Городенківський повіт. 

Перед новим навчальним роком школу урочисто 

освятив Городенківський декан о.Андрій Стрільчик. 

На святі, присвяченому відкриттю школи, з палкою 
патріотичною промовою виступив керівник її 

будівництва, радний громади села Тишківців Василь 

Глуханюк. 

1 травня :u Тишківцях на школі і читальнях Андрій 

Пищак, Юрій Заячківський, Василь Скіuько, Данило 

Вівчарук, Іван Парійчук під керівництвом Михайла 

Неїли вивісили червоні прапори. 

На Кичурі відбулася суперечка між жандармами і 

селянами, яка переросла в другу карну експозицію 

села. Селяни Тишківців дали гідну відсіч полякам. За 

це було засуджено 26 селян. Суд відбувався в 

Городенці та Коломиї. Багато селян отрим,uш по 6 

місяців в'язниці. 

Війтом збірної громади с. Тишківuів був селянин 

Макогін з с. Олієва, солтисом - Андрій Скіцько з 

Тишківців, заступники: Федір Байструк, Іван 

Дмитерко. 

У Тишківuях було 3 ковалі, 2 стельмахи·, 4 теслі, 5 
шевців і чотири кравці. 

Під керівництвом радного Василя Глуханюка в центрі 

села збудували чудовий Народний Дім. Його увінчував 
напис "Спільними силами 1938 р.:' Uя будівля і зараз 

служить селу. 

Також треба відмітити, що Василь Глуханюк був 

людиною .повного розмаху, невичерпної енергії і 
ініціативи, який сам працював і вмів притягнути та 

заставити до праці інших. Це людина непересічних 

моральних, релігійних і професійних якостей, який 
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зумів впродовж 20 років взірцево провалити громаду 
с.Тишківці. 

Честь і слава цьому Великому Гром,шянину. який 
сміло йшов на зустріч правді кращій долі с1юго 

рідного народу. 

Найбільшу громадську роботу на просвітянській і 
кооперативнш нивах виконували інтелігенти в 
селянських свитах Василь Глуханюк, Васнль Пеца, 
Іван Грималюк, Петро Петруняк, Дмитро Пронич, 
Гнат Бандурка та ін. Незважаючи на адміністр,r;'ивні та 
полщшm цькування, лацифікаційні побої, вони 
виконували з честю та посвятою свої обов'язки. 
Завдяки їм Тишківці вели перед в Городснківському 

повіті. j 
Найбільші землевласники в Т ишківuях: i 
М.Д.Грималюк - 40 моргів, І.Д. Грималюк - 351.•І•. 
моргів, понад 20 моргів мали господарства Ф. .· 
Петруняка, Д. Ткачика, М. Пеци, В. Петльохи, 
Г. БандурюІ, Н. А. Пеци-Довбуша та ін. До 50% селяя 

.І 
володіло 10-15 моргами землі. 
Тишківці гарне, велике, баrнте, добре 
загосподароване село. Національна свідомість селян 
висока. Економічне і просвітньо-освітнє життя добре 
розвинуте. Була тут гарна церква, гарна школа, гарн»й 
Народний Дім 4 читальні, доми з великою 
театральною з,UІою, гарною бібліотекою. Вечорами 
члени читалень сходилися часто читати газети і нсл ися 
дискусії над прочитаним. При головній був хор, що 
його орrанізув,ш диригент з Чернятина Роман Реrуш, 
опісля цей хор перебрав диригент з сусіднього села 

Вербовець, Петро Болехівський - Боян. До визначних 
діячів сс:ш належали: Глуханюк, Пеuа, Петруняк і 
інші. 62 

У Тишківuях величаво відсвяткували 70-річнии ювілей 
"Просвіти'' та 950-річ,чя Хрещення Русі-України. В 
такий спосіб пов'язали релігійне з національним. 
Організатори брали до уваги пов'язання цих двох свят 
разом ще й тому, щоби польська вшща не •шнила 
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перешкод. Біля церкви урочисто висвятили і 
установили великий дерев'яний· хрест u честь 950-
річчя Хрещення Русі-України. Зберігся до нашого 
часу. 

У Городенці, в присутності ЗО тисяч чоловік відбулося 
ювілейне повітове свято "Про.;віти". Активну участь у 
цих святкуваннях взяли 4 читальш і хор "Просвіти'· з 
Тишковець. 
У Тишківцях було утворено парохіальну читальню 
''Скала". Головою її став о. Микола Корбутяк. 
Останнє повідомлення про релігійну і конфесійну 
приналежність: 

Тишківці. Село. Парохія. Церков Св. Миколая, 
мур. і. благосл. 1877. Коло церкви нова мурована 
каплиця і дві подорожні каплиці. Патрон: куратор 
фундації бл.п. Абрагамовичів. Парох: о. Н. Корбутяк 
род. 1891, інст. 1933, женат. Число душ греко
католиків 3304, лат. 46, вірм. 6, жид. 99. Школа 
етапова, системна, 7-клясова, в 9 силах учительських, 
утракnітична. Братства церковні зuи•шйні і товариства 
Апостольства Молитви в злуці з Найсn. Серцем ісуса. 

Воєвід. Станіслuвів, Староство, Суд, Каса скарб, телег. 
- Городенка 11 км., почта в місци, залізниця Вікно 
коло Городеню1 7 км. 6з 
В 1939 р. в с. Тишківці успішно діяла утраквістична 
школа ІІІ ступени. 

(днєвник урядовий Кураторії огляду школьного 
1939 р. Nо5ст.207).м 

Вчителями в школі тоді працювали: 
1. Волчук Орест (директор) -

працював з 1 вересня 1938 р. 
2. Хоженськпй Рому,UІьд - 15.05.1934 р. 
3. Гаспадарська Марія - 1.09.1929 р. 
4. Юнгерівна Стефанія - 1.03.1935 р. 
5. Яворська Марія - 15.09.1924 р. 
6. ГайдейчукАнна (Лаврів) 1.10.1919 р. 
7. Лісніuька Станіслава 1.12.1931 р. 
8. Добровольська Владислава 1.09.1937 р. 
9. Свизлович Андрій 1.09.1937 р. 
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Спогади Михайла Петруняка. 
1939 р. 

Тишкіnці - село заможне і свідоме, положене над шлнхом 
на захід від Городенки. Довгі роки в селі були парохами 
священики зі знаної родини Шухевичів, і з,шдяки їх духовній і 
гром,щській праці село дуже помітно розвинулось. Першим :з тієї 

родини був о. Николай, по ньому його син о. Осип, а після того 
внук о. Николая - о. Зенон Шухевич. Народився він в 
Тишківц~, а по висвяченні повні 66 років працював у селі. Умер 
на 99-рощ життя по І-ій світовій війні, за польської окупації. 
Народжений в Тишківцях о. Михайло Грималюк був 14 років 
.щміністратором парохії в Тишківцях. 

В селі були два фільварки-двори, що їх в цілости 
розпарцерували між місцевих жителів. 

Муровану церкву Св. Миколая побудовано 1877 р. 

Розм,шюшш її артист Корнило Устиянович. Фундатором великого 
дзвона і іконостасу був господар Василь Цалковський, що був тоді 

послом до Австрійського Парламенту. Коло uеркви побvдовано в 

новішпх часах гарну муровану каплицю. По І-ій світ~вій війні 
побудовано гарну двоповерхову школу. Вже перед І-ою світовою 
війною було у селі дві •штальні "Просвіти", одна при вулиці 

Ша~евича, біля пам'ятника о. Маркіяна Шашкевича, а друга при 
вулищ Шевченка. До розбудови читалень причинилася Ольга 
Шухевич, донька о. Зенона. По війні побудовано ще дві Чит,шьні і 
Народний Дім. Одна Читальня була під впливом сельробівuів. 
Аматорські вистави відбув,шися в селі вже в 1880-х роках. Оперу 

М. Лисенка ''Коза-Дереза·' виставили діти в 1892 р. -
В селі діяло "Руське Жіноче Товариство", пізніше 

перейменоване на філію "Союзу Українок''. Також було 

руханково-пожарниче т-во ''Сокіл". Подбав про це народжений в 

Тишківuях Микола Заячківський - директор Народної Торгівлі у 
Львові і голова Сокола-Батька.66 
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Спогади отця Романа Ганк~вича 

Тиmківський рід Шухевичів. 

Село Тишківuі мені дуже близьке. Там родилася моя 

бабуся Євгенія з Шухевичів-Левицька, там часто з'їздилася мои 

родина і тим самим ми чулися зв'язані тим селом на Городсншині. 

якимось спеці,шьним прив'язанням таким питомим нашій родині, 

ЯК ДО іНШИХ сіл, В ЯЮІХ МИ Перебув,ШИ, росли. 
Я або був замалим, щоби їхати, або вже великий і лишався 

дома на господарстві. Дуже добре пам'ятаю, як на 65-літній ювілей 

•,_І' подружнього життя о. Зенона і Емілії Шухевичів їх,ши мої родичі 
та вся старша від мене родина в 1928 р., а відтак другу подорож в 

~ 1931 р. на похорон брата моєї бабусі. Добре пам'ятаю оповідшшя 
jl про так звані Пропади, де земля часто западалася і творила озера. 
1 Здається вода вишш,ша вапнякове відложжя і бушuю таке, що 
І чоловік вийшов на весну орати і запався разом з кіньми. Так, як 

сьогодні бачу живу рибу, яку мої родичі привозили 1і ставу на 

Прошщах. 
Родина Шухевичів зв'язана з Тишківuями мuйжс 100 літ. 

Мій прадід о. Ос~п (Йосиф) Шухевич, уроджений недалеко 
Ти1-!;Іковець в с. Раківuі, де його батько о. Євстахій був парохом. 

О. Иосиф перебрав f!арохію в Тишківцях в 1848 р. Був він 
високоосвіченою людиною, з письменницьким талантом і 
співробітником о. Маркіяна Шашкевича. Знав н.:щзвичайно добре 

~ латинську і німецьку мови та займався перекладами. Зладив 

j перекл:щ Вергіліївої "Пісні про хліборобство'', Сонет Ернста 
j Шульце, зл:щив наслідування Вш1ьтера Скотта ''Подорожній'' і ін. 
j Іван Франко в переднім слові до перекладу Вергілія писав: 
j "Переводи і наслідування Осипа Шухевича uікаві для нас. ра:1 як 

J збага•1сння нашої дуже вбогої перек.шщної .1ітсратури, а друге, шо 

_

1
_і вони свідчать про те, як дуже перек.шщач прислухався народній 

мові, які широкі розміри шщумували нtщати наші тодішні патріоти 
своїй праuі, та як совісно та сміло вони боролися за свого діла". 

Працював о. Йосиф також і нtщ перекладом ''ІліЯди" та 
:і ! робив підготовку до складання обширного словаря української 

мови ''Келестина СкоморівсJкого". В 1863 р. кандидував на посла 
до сейму, :ше перепав у виборах. О. Йосиф був одружений з 
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Анною Шумило-Кульчицькою. Ма"1и вони 12-ро ді1сй. ·i того 
десятеро доросло. В 1866 р. наистuршии син існон стан 

священиком та прийшов на поміч своєму батькові. В 1870 р. в часі 
Різдвяних Свят померли одне за другим о. Йосиф і його дружина 
Анна від по111ести. Перебрав парохію і опіку над родвною 

о. Зенон. Він занявся і вивів в люди своїх братів і сестер, більшість 

з яких були ще малими дітьми. Моя бабуся в часі смерті своіх 
родичів мала тільки п'ять років. О. Зенон був парохом Тишковець 

через 66 літ, помер на 99-році життя в 1933 р. Був одружений з 
Емілією Кобринською і вони мали тільки одну дочку Ольгу. Оля 

мала горб і була дос1пь мала, не вийшла заміж, але жила з своїми 

родичами і проводила господарку. 

По смерти ;юдичів жила і rосподарила на посілості 
"Пропади". Брат о. Зенона д-р Микола Шухевич перепродував 

парцеляцію маєтку в Тишківцях (Фільварок "Антонівка") і 

о. Зенон купив будинки та 1 ОО моргів поля так звані Пропади. Там 
саме замешкала по смерті родичів Оля. Вона провадила взірцеву 

господарку, її добре утримані коні, худоба та поля були прикладом 

для села і околиці. Оля мала талант до писання, сама дещо писала 

j друкувала в часописах та через все життя цікавилася 

громадськими та суспільними справами. Приятелювала з 

визначними жіщами тих часів, як Наталія Кобринська, Ольга 

Кобилянська та інші. З приходом більшовиків мусіла опустити дім 
та замешкати в одних людей, які перед тим в неі' працювали. 
Віддані люди не допустили Олю до арешту чи визову, ме 
переслідувана більшовиками Оля дістала нервовий розстрій та 

самітня померла в 1940 р. 
З Тишковець вийшли в світ та зайняли своє місце в 

українській громаді брати та сестри о. Зенона. Всіх дорослих дітей 

нашого прадіда було десять. З огляду на роль, яку вони відігравали 

в нашім rуспільстві треба згадати їх по імені. 
Найстарша сестра о. Зенона - Йосифа вийшла заміж за 

Лонrина Рожанкоnського, суддю в Золочеві, і'х син Теодор 
Рожанковський, отаман УСС. також суддя, а nідтак адвокат у 

Львові. 
Молодший брат о. Євген, парох в Підберезнях коло 

Львова, а його син д-р Степан Шухевич отаман УСС, знаний 

адвокат, оборонець в політичних процесах. 
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Найвидатнішим в родині третш .з черп1 брат д-р 
Володимир, був гімназійним професором у Львові. Він :осл~дник 
Гуцульщини, Полишив і досі непереверше~й 5-томовии зб1рни~ 
"Гуцульщина''. Був "костосом" музею Дщушицьких У. ~ьвош: 
ініціатором подорожі на світову виставку до П раrи. Інщ~атор 1 
організатор перенесення тіла о. Маркіяна Шашке~ича до. Львова, 
голова музичного інститугу ім. Лисенка у Львов~, орган1затором 
ювілею М. Лисенка в 1903 році, одним із чільних членів наукового 
Товариства ім. Т. Шевченка, де обстоював іншу чим Гр~ев~ький 
схему організацїї Товариства. Був пін теж головою ювшеино~о 
комітету Тараса Шевченка в 1914 р., одним з ~ректорш 
забезпеченого товариства "Дністер". Помер в 1916 р. Иого син 
Зенон знаний суддя у Львові, знов син Зенона - Роман Шухеви?, 
відомий генерал Тарас Чупринка. Дочка Во~одимира Дар1я 
(померла в Казахстані 28.12.1941 р.), вийшла зам1ж за професора 
д-ра Володимира Старосолоського (помер в С~бі~у _2:5.02.1942 Р·~: 
знаного професора права і судового оборонця. Іхю щти: ?ластовии 
діяч д-р Юрій СтаросолосьюІЙ і письменниця та журнал1стка Леся 
- Уляна Лобович. 

Молодша сестра Марія-Мінця 'Jаміжня за 
о. Кобилянським., парохом Ростік. Знова Ольга '3а 
о. Величновським, парохом Долини, Модес~а зu Миколою 
КозловсьюІм, гімназійним професором~ у Києш. Брат Ізидор -
воєнний лікар у Сербії. Наймолодшим брат Микола ~окат У 
Львові а наймолодша сестра Євгенія-Геня, зам1жня за 
о. Со<~роном Левицьким, парохом Стриганець, Товмацького 
пові а від 1912 - 1922 рою1 парохом Більча Золотого в 
Бор:~чині. Отець Софрон шщзвичайний пропов!_дник .. ~пш~1к, 
диригент був одним з пробудителіu того кутка_ нашо~ ·зс!\~ЛІ- Іх дпи 
обдаровані музичними талантами та вихован1 в любош до свого 
народу. були діяльні в політичних та мистецьких колах. 

Д-р Володимир, співорганізатор замаху на Пот?ц~кого. І~ · 

часі війни діяльний в таборах полонених. opra~1:iau11 ооиових 
частин -, полонених українціu так званоі' дивізії "С1рожупанн~ки .. , 
працював в уряді д-ра Є. Петруше~ича. а п.? й?rо уп_адк\ ви1:'ав ~ 
Берліну ДО Америки, де до дР~:01 СШТ~ВОІ шини ВlдІГ:·l~ В,lЖН} 
роль в житті американсько~_ Y~parnи. Б~в ор~,1н1затором 
Українського Павільйону на Свпоши Виставщ в Ч1каго в 1933 
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році - діло саме собою унікальне, беручи під увагу бездержавні 
нашого народу. сть 

НаймолодШИй син Василь письменник , 1 журналіст і 
відомий Василь Софронів-Левицький. 

. Всі в~~ ~ли й бували в Тишківцях. Там лишил 
шдбитку своє~ нацюнально_ї свідомості, а з собою взяли гар; 
спомини .:Га любов до села 1 -~ароду, ~о гріла їхні серця до Праці 
для УкраІНИ_, в прикростях, 11 трагедн, трудах наших лихоліть та · 
скитальщию." j 

~ 

І 

Д-р Степан Шухевич 

"Моє житrя" 
видання українськоі видавничої спілки, 

Лондон, 1991 р. 

Шухевич Степан, отаман УГА. Народився 1 січня 1877 
року в селі Серафинці, повіту Городенка. Син о. Євгена та 

Володимири Шухевичів. З 1914 р. комендант куреня УСС, 

комендант 4 Золочівської бригади, персональний референт 
Начальної команди· УГА, член llіквідаційної Комісії УГА. Пережив 
"Чотирикутник смерті". Закінчив право у Львові і був визначним 
оборонцем •шенів УВО-ОУН в польсью1х судах. Помер б червня 
1945 р. в м. Амберг, Німеччина. 

Мої предки - спогади 

Коли гляну поза себе аж до прадідів по батьківській і 

матірній стороні, не можу найти між моїми предками. ні одного, 
яю1й не був би української народності. Всі вони були українцями, 

греко-католицького віросповідання. З того виходило б, що в моїх 
жилах нема ні одної краплі чужої крові, а тільки сама українська, і 
того я вважаю себе стовідсотковим українцем. 

Дальше як до прадідів це можна було сягнути відомостей, 

мимо цього, що дnа мої дядьки о. Зенон Шухевич і 

проф. Володимир Шухевич - робили в тім напрямі великі 

зусилля. Особливо проф. Володимир Шухевич не вгавав у цьому 

напрям.і. Наша родинu по-батькові значить Шухевичі, мали бути 

шляхетського походження і мали мати герб Шумило. Та не 

вдалося проф. Володимиру Шухевичу цього доказати, і він тільки 

зробив те, що в деяких своїх літературних - зрештою, дуже 

дрібних - творах уживав псевдоніму "Шумило''. 

Родина Шухевич.ін походила з Розвадова над Дністром, де 
ще до тепер мають існувuти роди Шухів. В дальшім розвитку мали 

Шухи, інтслігенn1 перемінитися на Шухевичів. 

Властива "лінія" Шухевичів мала свій початок в о. Осипі 
Шухевичові, моїм дідові, який був парохом в Тишківцях. Він був 

сином священика о. Остапа Шухевича, пароха в Раківци, а брат 

його був парохом в Олієві, також Городенківського повіту. 1 тої 
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причини говорено також про дві "лінії'' Шухевичів, а саме 

"тишковецька лінія'' і ''олієвська лінія'' Тою другою "Лінією" я 
займаnІся не буду, бо це занадто віддалило б мене від наміченого 
завдання. Дідо о. Осип Шухевич був одним із тих священиків що 
в першій половині ХІХ ст. станув на "українську платформу".' Ще 
в духовній семінарії проповідував по-українськи, переводив 
Вергілія і інших на українську мову. Його "наслідування" вийшли 
осібною книжкою, яку до друку приладив не хто інший, але сам 
Іван Франко, що ручило, що ці твори, на той <iac, не були лихі. 

Дім о. Осипа Шухевича відзначався чимось надзвичайно 
важним, на ті часи подиву гідним. Прошу звернути увагу, що це 
все діялося на початку ХІХ ст., а зглядно в першій його половині. 
Тоді бу~а таю~ мода,. що мовою інтелігента була польська мова, а 
по-укршнськи говорив тільки "Хлоп". 

Всюди по священи•шх домах можна було почуnІ тільки 
польську мову. Селян уважано за щось нижчого. Висмівано їх і їх 
спосіб говорення. Були спеціалісти , які спосіб говорення 
українських селян, його життя і nриговірки та звичаї уважали 
комікою і робили предметом своїх комічних монологів. Це 
названо "хлоnістикою", цебто знаннш,1 хлопської душі. 

· Інакше було в домі мого діда о. Oc11na Шvхевича. Там 
говорено між собою, зі службою і гостями ті.1ьки. українс..:L>кою 
мовою. Селw дуже цінено і поваж,шо. На той час була це 
незвичайно важка ціха, бо в такому дvхові виховано також всіх 
своїх наслідник.ів. Коли так гляну поза себе й обабіч себе, то сміло 
можу ствердити, що всі потомки о. Осипа Шухевича 
відзначувалися тою самою прикметою. Між ними не було ні 
одного хруня. Не було ні одного кацапа. Всі були щирими 
українськими громадянами, що вважали селян і робітників своїми 
братами. Це є характеристична ціха "тишковецької" лінії. . 

Не від речі буде, коли скажу, що всі вони були_ людьми 
обов'язковими. дуже поважаними. загшп,но шанованими. 1 

шшільною відвагою і щирим почуттям громмськог() обоr/нжv. 
Приміри, нкі подам пізніше, викажуть. шо це не l яка~t, 
самохвальба, але що дійсно так було. Врешті і сучасні громццяни 
- мимо існування немалого числа наших ворогів - це все і 
всюди зазначували і зазначають. У визначній обов'язковості, 
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1 . 
!солідності, енергії тощо можна було б доглянут11 певну германську 
• J qерту, на що вказувала навіть форма черепа та вигляд лиця. 
j Коли в 1909 р. я подорожував з д-ром М. Терлецьким і 
J щюф. М. Грицаком по Великій Україні, говорено переважно 
Jвсюди на мене "Ви германець" тоді як доктора Терлецькоrо (після 
Ійого вдачі) характеризовано як полrdВця. Одначе, я між своїми 
)nредками не можу доглянути ні одного німця. Тим менше поляка. 

j Бабка по-батькові була Анна з Кульчицьких Шухевичева. 
І Безперечно, вона походила з ходачкової шлЯХПІ, хоч як далеко 
)відомості в давнину, всі її предки були священиками. Так проте 
1наша родина була "попівська". 
1 Дід Осип Шухевич мав дванадцятерор дітей. В тім часі це 
Jне було дивницею, бо тоді ще не думано про "Цвай 
zКіндерсистем". Дітьми тішиJІИСЯ і ВВажаJІИ, ЩО діти В гурті ліпше 
Jвиховувалися. У тієї громади дітей вмерло двоє ще малими, так що 
{я навіть не знаю, як вони називалися і якого були полу. Решту 
]дітей-десятеро - всі "вийшли на море", а було їх рівно п'ять 
ібратіn і п'ять сестер. Ось вони: Осипа, найстарша дочка. вийшла 
рамуж за д-ра Льонrіна Рожанковського. що пізніше був адвокатом 

~в Золочеві і послом на сейм. Він перепровадив в галицькім сеймі 
~постанови, що вільно було робити вnиси до грунтових книг в 
}українській мові. Осипа Рожанковська дожила 93 літ життя. 
І Опісля йшов о. Зенон Шухевич, що пізніше по смерті діда 
JстdВ парохом в Тишківцях, і на його голову і плечі спав тягар 
івиховаn1 і випровадити в люди решту молодої рідні. Він дожив в 
1

1тишкіnцях 91 року життя. Був загально і направду дуже 
;,шанований. Заложив в Тишкіnцях всі українські товариства. І під 
Jйог~ ~ерівництвом це село вело у всьому першість і було перлою в 
~ПОШТІ. 

~ В 1917 році вся мужеська молодь села зголосилася до 
fУкраїнських Січових Стрільців, а в l91S році - до Української 
1Галицької Армії. Хруніn в селі, мабуть на той час ще не було. За 
1польських часів - по 1939 рік, робили поляки селянам -
Jтишківчанам різні пакості, uле вони не подавалися. 
!, Дім о. Зенона Шухевича був знаний з великої гостинності. 
J,мав тільки одиначку-доньку,Ольгу, стару панну уломну, яка була 
Jдужс діяльна на громадському полі. Померла в 1940 році, маючи 
j70 літ. Жона о. Зенона, з дому Кобринська - тітка д-ра Теофіля і 
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д-ра Ярослава Окуневських. померла в той рік. шо і муж. маючи 1 
~~ J ,, 

Слjдуюча донька Осипа Шухевича була Ольга, замужня за J 
о. Ковблянським, парохом Ростік. Померла маючи 80 літ. 1 

Опісля йшов мій батько о. Євген Шухевич. СотрудниК в І 
~ерафинцях, парох Березова, Красова і Пjдберізціn. Дожив до 77 · 
ЛІТ. 1 

Опісля · йшла Марія, замужня Величковська, жона ] 
о. Теодора пароха Долини. Померла у віці біля 80 років. І 

По ній був Володимир Шухевич, пізніший професор у ~ 
Львові, який жив "найкоротше", бо тільки 67 літ. Це був дійсно j 
щирий український патріот. Роботящий, енергійний, 
підприємчивий. Про нього буде не раз пізніше згадка, хоч у 

1 
дійсності про нього не треба писати, бо в історії Галичини за той ! 
час знайдеться про нього багато відомостей. Вже тут згадано, що 1 
він був дуже добрий і дуже учинний. · Коли треба було за кимось j 
інтервеніювати в австрійських - а в дійсності в польських властей , 
у Львові, не удавалися до нікого з українських послів,бо вони 1 
були знані зі своєї неучинності. Цю прикмету мали навіть такі 1 
люди, як Романчук, Барвінський, др. Олесницький та інш. Все J 

про інвентаризацію удавалися до Володимира Шухевича. Він ! 
ніколи і нікому своєї. безінтересованої помочі не відмовив і ходив :1 
по владах, аж виходив те, чого було потрібно. Я мешкав у нього j 
якийсь час і знаю це з власного спостереження. Щолня прихопи.пи :, 
до нього численні листи з просьбою о помочи, самозрозуміле, від ! 
українців. І тут треба піднести ще одну черту характеру цієї 1 

• • • j 
людини, яка зовс1м не сходилася 1з загальною вдачею ВСІХ і 

укращців взагалі. Він відписував на кожного листа, і то негайно. 1 
Знаєм?, що українці в тім зrляді не дописують, бо взаrdЛі не ; 
люблять писати, а листів тим більше. Коли вкінці хтось відпише · 
на листа, то з дуже великим запізненням, а у того мого стрийка 

відповідь ішла відворотною поштою. Той мій дЯдЬКО мав дуже 

широкі знайомства поміж поляків і німців. Він був дуже 

товариський і дуже елегантний, тому й не диво, що з'єднував собі · 
знайомих і товаришів у всяких кругах. 

Дядько Володимир був жонатий з Герміною з Любовичів 
Шухевичевою, яка походила з тієї родини, з якої походив також 
Ярослав Любович, що загинув у 1929 році у Львові в час нападу на 
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листаря при Городецькій вулиці. Сестра Герміни, Ольга, була 
замужня за Олександром Барвінським, обі вони були дуже гарні 
блондинки. Одна гарно співала сопраном, а друга альтом і обі 
часто у вісімде~ятих роках виступали в дуеті на укр~ських 
концершх. ГерМІНа .Шухевичева була дуже діяльна. Вона заложила 
"Т~уд" і "Клюб Українок" і довго-довго була головою тих установ, 
а д~яльна була аж до .смерти, яка наступила восени 1929 року. 
Мала тоді біля 88 років. 

Дядько Володимир мав п'ятеро дітей, з них найстарший 
син - суддя Осип, батько Романа, Юрія і Наталки Шухевичів. 
Романа знаю як політично обвинуваченого в справі ОУН. (На той 
час, коли писались ці спогади Роман - генерал Тарас Чупринка 
- ~омандуючий УПА. Автор спогадів д-р Степан - це знав К.Б.). 
Юр1я ~ордовано в 1941 році большевиками, а Наталку 
Шухевичеву засуджено і вивезено в глиб Росії навесні 1941 року. 
Другою дитиною Володимира була Дарія, яка вийШJІа заміж за 
проф. Володимира Старосольського. Обоїх вивезли большевики 
ще в 1940 р. і не знати що з ними сталося. 

• V Слід~чою дитиною у мого діда був син Ізидор. Він був 
вшськовим шкарем в австрійській армії. Був знаменитим хірургом. 
Дослужився степені полковника і мав от-от отримати •шн 
генерала. Але зайшла "мала" неприємність. Він був стаціонований 
У Загребі, де мав нагляд над всіма шпиталями, до яких приділено 
як медсестру якусь "жіночку" з дуже високого роду Відня. Тому, 
що ця медсестра дуже неморально себе вела, лядько, не 

підозрюючи її високого положення, вигнав її :.i шпиталю. 
Медсестра пішла, . ш1е й кар:єра дядька пішла також. Його 
запідозрено в ... великосербському наставленні, і він, знеохочений, 
покинув військову службу і як приватний лікар осів в Осієку в 
Славонії, де й помер, маючи біля 75 років. До краю не вертав, бо 
не мав польського rорожанства, і не міг дістати відповідного 
паспорту. 

Опісля йшла Модеста Шухевичева, яка вийшла ааміж :за 
Миколу Козловського, професора в Києві. Вона під uю пору, 
мабуть ще живе в Києві. Мала б 80 літ. 

~ередпослщньою дитиною моїх дjдів є д-р Микола • 
Шухевич, тепер адвокат у Львові. Це людина надзвичайно 
зрівноважена. Роботящий, педант. Найліпший uивіліст між 
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сучасними українцями, хоч в політичному житrі не брав участи 
. ' однак у вс1х важливих справах не обходилося без нього. Згадаю 

т~ьки .?ро~еси проти українських . студентів університету з перед 
сштово1 шини. Те, що город "Сокола Батька" прийшов в 
українські руки, це його виключна заслуга, бо ціле діло він 
зорганізував і перевів, мимо великих трудностей, зачинаючи від 
тодішнього великого браку гроша в українськім громадянстві. а 
кінчаючи на перепоt~ах, роблених через поляків. Д-р Мик~ла 
Шухевич помер у грудні 1942 року у Львові. скінчивши НО років. 

Вкінці останньою дитиною у моїх дідів є :щмужня 
Левицька, яка ще живе у Львові і має яких вісімдесят років. ЇЇ син 
знаний письменник Василь Софронів (Левицький). 

З повищого зіставяення в першу чергу зве})Т'аю увагу на 
довголітність Шухевичів з Тишковецької лінії, хоч Осип Шухевич 
не дожив глибокого віку, ані його жона Анна. 

Не можу не піднести, що між тими •шенами нашої родини 
не було пияків, ані налогових курців тощо. Декотрі з-поміж них 
взагалі не курили, ані не вживали алкоголю. Мимо цього, всі вони 
були дуже товариські, а гостини в них відбувалися в дуже добрім 
настрою. 

Всі вони були щирими патріотами-українцями, крім 
Рожанковського та о. Ковблянського, які вважали себе руськими, 
але вони не походили з роду Шухевичів, а були тільки з ними 
посвоячені. 

Коли всі з'їжалися в Тишківці, то дуже часто розмови 
спроваджено на такі особи, як барон Ромашкан, Абрагамович, 

Пассанас, Теодорович і т.п. Колятором (патроном) у Тишківцях 

був давніше Абраrамович Томаш, батько пізнішого австрійського 
міністра Давида Абрагамовича, який ·г-ак неславна записався був в 

1890 роках, в історії українського народу в Гшшчині. Але батько 
міністра жив у дуже приязних відносина,'< з дідом Осипом і 
дядьком Зеноном. Та приязнь перейшш1 опісля на сина Давила 

Абрагамович<1, який :швсіди до нашої родини шдносився J.ужс 

прихильно і приємно, і помагав їй, де тільки міr. Абрагамович 

старший був ще вірменином, ш1е син Давид Абрагамович був уже 

завзятий польський патріот. 

Крім Тишковець, Абрагамович мав біля Львова так званий 
" t, V • д б к • ключ , на якии складалися таю села: о ряни, рас1в, 
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j Новосілки разом з Мідяками, і польську колрнію Сем'янівку, до 
; якої опісля Давид Абрагамович переніс свою резиденцію з 

.
~
1
·,· Тишковець (1896 р.). 

Барон Ромашкан, Пассанас, Абрагамович - все це були 

, т.з. "дідичі" в околиці і говорити про них належало до доброго 
j тону. Може й не варто б дивуватися цьому, бо то були рештки, 
t останки давнього світу. Це були люди, що жили за панщизняних 
і часів. 
j 

А тоді відносини між двором прихолством були 

спеціальні. Коли моя прабабка виходила заміж, тоді її батько. u 
мій прадід, поїхав з нею до барона Ромашкана і його жінки - як 

коляторів - просити для доньки благословення. Така церемонія 

була тоді у звичаю і кінчилася корисно, бо, приміром, моя 

прабабка дістала тоді від баронової Ромашканової дещо з біжутерії 
і гарну старовинну срібну цукорницю, яка була в нас до вересня 

1939 р. Цілком природно, що такі "барони" були на таку 
церемонію приготовлені і не давали в дар якихось непотрібних 
речей. Вони знали, головно через факторів-жидів, що донька 

"ксєндза-дзєкана" виходить заміж, а це розумілося, що молода 

прийде по благословенства, тому на таке згори приготовлялися і 

любили пост.шитися. В Городснкіnщині майже шо в :~ругому селі. 
а подекуди навіть· в сусідньому селі (Стріль•1е-Серафинці) був 

хтось із нашої родини, як не парохом то сотрудником. Вистачить 
згадати такі села, про котрі вже була мова, як Серафинці, 

Тишківці, Стрільче, Семаківці, Корнів, Олієва, коли до того 
додати ще саму Городенку, Раківсць, Далешеву, Городницю та ін., 

де також були наші дальші свояки, тоді зрозуміємо, шо ціла 
околиця попівська була одною родиною, і що всі жили в 
сердечних відносинах. Я ніколи не чув ані від своїх 1юдичів, ані 
nІд коrо з свояків, аби між поодинокими домами або особами були 

які-небудь непорозуміння. 
Батькову родину я ліпше знав нк мамину, а uc 3 простої 

причини. Завсігди так буває, шо дім тягне до родини жінки. а не 

до родини мужа. З того виходило б, що я повинен був ліпше знати 

мамину родину. Та у нас було зовсім навпаю1. Шухевичі якимось 
дивним дивом тягнули до себе, так, що всі приставали до родини 

мужа, а не до родини жінки. Тому всі кревні ближні й дальші 
з'їздилися в Тишківцях, де мешкав голова родини бл.п. о. Зенон 
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Шухевич. Приїздили всі Шухевичі, Кобринські, Каратницькі 
Гамора.ки, Кобилянські, Оrоновські, Старосольські і інші. ' 

. Відвщували гостинний дім о. Зенона в Тишківцях і поважні 
ГОСТІ: Іван Франко, Корнило У стиянович, а також проф. Михайло 
Грушевський, Кость Левицький та другі. 

Коли ж я сам або з родичами їхав вже з-п.ід Львова "до 
родини", то бул~ самозро~, що приїздили ми до Тишковець 
як до ~таточноІ мети нашоІ подорожі, а потім на короткий строк 
до Стрmьча, Семаковець і т.д. 

• V Така :° була родина Шухевичів. Ще належить додати, що в 
нашш родиш задержалися патріархальні звички. Родина має свого 
голову, якого всі мають слухатися, радитися. Довголітнім головою 
родини був о. Зенон Шухевич, а по його смерті став ним 
найстарший з нас д-р Микола Шухевич. У разі його смерті ця 
вл~а зглядно rщність, мала б перейти на мене. Але відносини 
змІнилися, давні звичаї призабуті, проте може, і той звичай 
забудеться. 68 

1 
) 1939 р. 

f 1939 р. 
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і 17 вересня 
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18 вересня 
1939 р. 

19 вересня 
1939 р. 

Село Тишківці назавжди покинув і осів в Коломиї 

останній Тишківський пан Антоній fаспарський. 
У Тишківцях відзначено першу річниuю смерті Євгена 
Коновальця. Польська поліція не давала на це дозволу. 

Траурна· процесія була блокована жандармами. 
Попереду терновий вінок ніс Петро Петруняк . 
Кінець серпня. Міжнародна ситуація дуже напружена. 

Вибухає друга світова війна. В Тишківuях, як і загалом 

в Гали•шні, панує замішання. 

Галичину окуповує червона армія. Початок 

московсько-комуністичного періоду панування на 

західноукраїнських землях. 

У Городенuі з'явилися перші совітські танки. 6'1 

До Тишковець з Городенки прибув відділ червоної 

армії. Першими зустріла більшовиків жидівська 

молодь, яка вибігла привітати "визволителів" з 

червоними прапорами аж на край села. Також до 

зустрІЧІ готувалися і сільські "комуністи", які 

зібралися в центрі села з синьо-жовтим і червоним 

прапором. Але коли п.Глуханюк В. звернув увагу 
українським комуністам на синьо-жовтий прапор, 

вони побачивши, що товариші євреї їх випередили, 

скоренько зникли з прапорuми. квітами і хлібом-сіллю 

і вже не виходили вітати совєтів. Може їм стидно 

стало, що їх товариші євреї випередили або боялися, 

щоб їм ніхто не пришив ''націоналізму'' за їхній синьо

жовтий прапор. 70 

"Визволителі'' організували свій перший мітинг. з 

балкону Народного Дому говорив один місцевий 

комуніст, витаю•m ''визволителів" і кидаючи громи на 

дотеперішніх поневолювачів. Після нього промовляв 

по-українськи від совєтів, молоденький .1ейтенант. 
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19 вересня 
1939 р. 

25 вересня 
1939 р. 

Вересень 

1939 р. 

Вересень 

1939 р. 
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говорив про дотеперішнє поневолення майбУ'J'Нє J 
вільне і щасливе, достатне · жипя.71 ] 

Совєтські службовці, старшини і бійцj розкупили все ] 
' . що було в стьських крамницях і висилали додому, ; 

кажучи, що Тишківці, як Москва. І 
J 

З гміни .с. Тишківців, де находилась і невеличка : 
поліційна станиця, енкаведисти 1абрали польських ·· 
поліцаїв. Тишківські селяни відпросили 

Мястковського, мотивуючи тим, що він був добрий, 
Але через два дні НКВД забрало і його. 

Припинили діяльність осередки політичних партій, 
громадських і культурно-мистецьких організацій. Були 

проведені зміни в державному, господарському і 

суспільно-громадському секторі. З проникненням 

страшного винаходу - "симоrонної трубки" - було 
припинено і фактично зведено до нуля всякий 
анmалкоrольний рух в селі. 

З приходом бтьшовиків Jакінчилась праця 

"Просвіти" в Тишківцях, одНоrо з найбтьш 
заслужених товариств Гали•шни, перенісши на собі 

весь тягар ворожих нашому народу окупацій, і коли 

мати на увазі, що "Просвіта" серед найваЖ'шх 
обставин зумjла виховати тисячі народних працівників, 

повних посвяти і патріотичної наснurи в служінні 
своєму народові, то можна з рукою на серці ствердити. 

що "Просвіта" совісно сповнила своє .завдання в 

підНесенні культури і освіти серед найширших мас 

Українського народу на службі Богові і Батьківщині. 

Бтьшовики спалили і понишили сотні книг і все 

майно читалень ''Просвіти" в Тишківцях. 
' 

Головою тимчасового сільського комjтету було 

призначено селянина, колишнього вояка ЧУГ А 
Грималюка Олексія сина Федора. Було дано наказ 

негайно приступити до "розк~ркулення" панського 
. Ш . "П ,. 12 маєтку та фmьварку родини ухевичm ропади . 

Вересень 1939 р. 
- 26 червня 
1941 р. Масові репресії комуністичної влади проти населення 

ТИшківців, арешm і вбивства невинних людей, 

Вересень 

1939 р. 

Вересень 

1939 р. 

Жовтень 
1939 р. 

22 жовтня 
1939 р. 

вивози у Сибір. 

Заарештовано в Тишківцях вчителя місцевої школи, 
поляка Ромуальда Хожемськоrо. 

Зараз таки четвертої днини по окупації Городенщини 
/1939/ по••алася робота. Були ув'язнені В. Касіян -=: 
голова Надзірної ради ПСК, д-р Роман Комаринськии 
- член дирекції Українбанку, голова повітоuого 
комітету УНДО. Дальше були ув'язнені: д-р Остап 
Дашинич-Кульчицький - член дирекції Українбанку, 
М. Угрин - екзекутивний директор банку, також 
Василь Глуханюк із села Тишківців, •mен надзірної 
Ради пек, голова місцевої кооперативи, та 

довголітній її книrовод. 73 

Більшовики заарештували голову •штальні №3 
Галіщука Миколу сина Федора. Пропав безвісти. 

Відбулися вибори депут,пів Народних Зборів Західної 
України. Делегатом їх була Тишків•1анка Марія 
Олексіївна Дідик. 

Марія Олексіївна Дідик (l .O 1.1915 р. - 06.1979 р.) -
депутат Верховної Ради УРСР, інструктор Ст.~ніславськоrо обк?м~ 
КП(б)У по роботі серед жінок, народилася в 1915 р. вс. Тишювш 
Городенківськоrо району Станіславської області. . . 

Після звільнення західноукраїнських земель з-пщ гн1ту 
шляхетської Польщі активно включилася в rромадсько-політи•1не 
жи:пя краю. Вона обирається •mеном тимчасового комітету .u селі і 
•mеном волосного комітету. М.0. Дідик - справедливо д1лила н 
селі nо~іщицьке майно і землю. А 22 жонтни 1939 р. її. npf1cтy 
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селянку було обрано депутатом Народних Зборів Західної України 

від Городенківського району. І вона радо виконала наказ виборців, 
без будь-яких вагань голосувала за воз'єднання українських 
земель, за встановлення Радянської влади. Однією з перших тов. 
Дідик· в 1939 р. вступає до ВЛКСМ. Вона працює <шеном 
Тишківської сільради, а потім завідуючою вщділом Обертинськоrо 
раїшиконкому. В 1940 р. почалася підготовка до виборі.в до 

Верховної Ради УРСР. В с. Тишківці проходять загальні збори 

селян. Від імені комсомольської організації Іван Бойчук 

рекомендує кандидатуру на обговорення М.О. Дідик. Загальні 

збори підтримують пропозицію. У всіх селах вибор<юrо округу, 

виборці одноголосно підтримали кандидатуру Дjдик і під час 
виборів всі як один віддали голоси за неї. Так М.0. Дідик 
прийшла до керма радянської влади, стала депутатом радянської 

влади, парламенту. 

Під час окупації М.0. Дjдик евакуюється в глиб країни і 

працює в військових госпіт<1Лях в Харкові та Енгельсі, а також 

інспектором Сербонськоrо райвиконкому Пензенської області. 
Після її закінчення повернулася в рjдний край, активно 

вклю•шлася в його відбудову. Була заступником голови 

Городенківського райвиконкому. Ще в 1943 р. Дідик вступає до 
лав ВКП(б). Працювала успішно і на партійній роботі, в обкомі 

КПБ(у), займала інші відповідальні пости. 
Тов. Дідик пов'язує свою роботу з навчанням, закінчує 

зао•mий відділ історичного факультету Станіславського 

учительського інституту. Нагороджена медалями "За доблесну 
пр~щю у Великій Віт~шзняній війні 1941-1945 років'', "За трудову 
доблесть", "За доблесну працю'', "На відзнаку І ОО-річчя .з дня 

народження В.І. Леніна". У червні 1979 р. обласна газета 

"Прикарпатська правда" писала: "На 65-році життя тяжкої 
хвороби померла член КПРС із 1943 року, депутат Верховної Ради 
Української РСР першого і другого скликання, колишній другий 
секретар Лисецького райкому партії, персональна пенсіонерка 

республіканського значення М.О. Дідик". 

В 1988 р. в центрі с. Тишківців було встановлено 

пам'ятний знак в честь визначної землячки.74 
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І 26-27 жовтня 
1 1939 р. Постановою Народних Зборів ·західної України У 
j м. Львові землі Західної України ввійшли до складу 
1 Радянс~кої України. Початок русифікації 

Жовтень 

1939 р. 

Листопад 

1939 р. 

Січень 

1949 р. 

Весна 

1940 р. 

1940 р. 

1940 р. 

західноукр~ських земель. 

в с. Тишківці була створена комсомольська 

організація села: Скіцько В.Ф., Бойч~ І.І.~ дідик 
М.0., дідик Мих.І., Дjдик М.І., Заячювськии М.Ф., 
Григорчук М.1., Парійчук М. Першим секретарем 
комсомольської організації в селі був Дідик М.О.75 

у гміні с. Тишківців організовано клуб. Головою клубу 

назначено Дідика М.І. 

Під час першого приходу більшовиків отцеві 
Корбутяку довелося перетерпіти цькування 
комуністичної адміністрації. Прихожани потай збирали 
кошти на непосильний церковний податок. 

Сільську школу перетворено в 7-річну неповно
середню школу з викладовою українською :-.1овою 

навчання. 

в с. Тишківцях в панському маєтку було організовано 
колгосп ім. Тимошенка. Маєток було розібрано. 
Ініціатором створення колгоспу був Неїла М .Д. .1о 
колгоспу було взято поля в уро<шщі "За .1ани" 
"Мушивки", "Крижова могила". Селянам,. в яки~. 
забрали поле, давали в іншому місці з конф1сковано1 

панської і церковної землі. 76 

До колгоспу було прийнято 127 селян, усуспільнен~ 6~ 
моргів поля, 25 коней, 10 во:Jін, стільки ж"плупв 1 

борін. Головою колгоспу обрано Пищака ~.А.·· 
у Тишківцях продовжувалися масовt арешти 

вивезення. 
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13 квітня 
1940 р. 

1940 р. 

1940 р. 

1940 -
1941 рр. 

1940 р. 

1940 р. 
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Більшовики вивезли до Семипалатинська сім'ю 
свідомого селянина Василя Глуханюка: дружину 

Глуханюк Гафію дочку Василя, 1903 р.н., дочок Олену, 
1925 р.н., Наталку, 1927 р.н. і сина Нестора, 1933 р.н. 
Заарештовано Данила Ткачика, Василя Скі.цька, 
Федора Пиндуса, Олексія Романицю. Василя 
Олексюка, Василя Сивківа. 

З приходом більшовиків залишила фільварок 
"Пропади" остання з Шухевичів - Ольга дочка о. 
Зенона. По розповіді Скіцько Олени Семенівни (1904-
1987): "В 1940 р. брали зерно на фільварку до 

колгоспу, Оля стояла як мертва, тільки сльози 
котилися. Гарбаруку призначили корову, але він 

відмовився, сказав, що я в живі очі грабувати не буду. 

Тим часом з хати винесли все, навіть образи. Лесь 

Грималюк роздавав поле, признав 2 ари, хотів дати 

більше, але боявся НКВД. Віддана Ользі сім'я Скі.цько 
не допустила до арешту чи вивозу, але постійно 

переслідувана більшовиками Ольга дістала нервовий 
рострій та самітня померла в 1940 р. Похоронили 
Ольгу у родинній каплиці Шухевичів на новому 

цвинтарі. Так відійшла на вічний спочинок благородна 

жінка,. людина високоосвічена, високої культури. 

ідейна, гуманна Т'd ющзвичайно інтелігентна. Хочел,ся 

сказати слова одного мислителя "Мудра і велика 

людина, як довго вона живе, не буде показувати своєї 

величі. І це саме є її величчю!"78 

Селян Тишківців примусово забирали на будівниuтво 

військового аеродрому в Чернятині та Кулачківt.J.}Іл. 
Військовозобов'язаних селян 1917-1919 р.н. 

мобілізували до червоної армії. 

У Львові більшовики :Jаарештуnали студентів-

тишківчан. 
1. Пеца Іван син Михайла, 1914 р.н. Син :1аможн11х 
батьків-рільників. один з наиздюн1ших студснтш 

української гімназії в Городенці, з великими з:щатками 

1941 р. 

1941 р. 
22чсрвня 

науковця. З 1938 р. член ОУН. ~ 1939 р. закіwmв з 
відзначенням Богословську Академію у Львові, але не 
висвячувався, а продовжував студії на філософському 
факультеті Львівського університету. Брав дуже 
активну участь у культурно-громадському жипі села. 
Незмінний організатор фестинів "Лугу" в Тишківцях. 
В 1940. р. заарештований органами НКВД і пропав 
безвісти. 
2. Гримащок Василь син Миколи, 1918 р.н. Закінчив 
сільську школу та Городенківську гімназію, навчався у 
Львівському університеті на юридичному факультеті. 
Член ОУН з 1940 р. Брав активну участь у громадсько
культурному жипі села. Прекрасний референт і 
пропагандист. Під •tac канікул разом з Іваном Пеuою 
організував фестини. Заарештований НКВД в 1940 р. і 
пропав безвісти. 
3. Дзьомбак Василь син Дмитра. Народився в 1923 р. 
в заможній селянській родині. Закінчив сільську 
школу, потім навчався в Городенківській та 
Коломийській гімназіях, пізніше у Львівському 
університеті. Брав активну участь у громадсько

культурному житті села, організовував молодіжні 
гуртки в селі. Заарештований органами НКВД в 1941 
році і загинув в тюрмі. 79 

Весною в с. Тишківцях утворюється другий колгосп 
ім. Чапаєва. який об'єднав 65 сімей.но 
У Тишківцях проведено мобілізацію до •1срвоної армії. 

1941 р. Початок війни Німеччини :J Радянсьюп,1 Союзом. 
22 червня 1941 р. -
27 березня 
1944 р. 

Червень 

1941 р. 

Період німецько-фашистської окупаuії села, знищення 
гітлерівцями невинних людей, вивезення багатьох 
тишківчан на примусові роботи до Німеччини. 

З Тишківців евакуювались активісти Дідик М.О .. 
Гриrорчук І.Ф., Скіuько В.Ф .. Сойчук Н.В .. Круш, І .. 
Глуханюк І. з сім'ями. 
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Червень 

1941 р. 

1 липня 
1941 р. 

4 липня 
1941 р. 

5 липня 
1941 р. 

Липень 

1941 р. 

1 серпня 
1941 р. 

Серпень 

1941 р. 

Серпень 

1941 р. 

1941 р. 

1942 р. 
10 квітня 
1942 р. 
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Більшовики, втікаючи з села, JХ>зстріляли на околиці 
М.Д. Ткачика, Д.Д. Пецу-Довбуша, І.Д. Паращука. 

З Тишкіnціn і Городенки повтікали прийшлі 

комуністи. З ними виїхали і місцеві активісти. 

Тишкіnці зайняли мацярськ.і частини. Почалися 

грабежі й. безчинства. 

Війтом с. Тишкіnціn обрано взірцевого господаря 

Дмитра ПJХ>нича. 

У селі з'явилися листівки ПJЮ Акт проголошення 
Української Держави. Волею Українського НаJХ>дУ 

ОУН під проводом Степана Бандери проголосила 

створення УССД. Акт датований 30 червня 1941 р. 

Тишкіnці в складі Городенківського повіту прилучено 

до окружного староства в Коломиї. 

Населення було зобов'язане здавати досить високі 

контингенти харчових ПJХ>дуктіn. Селяни мали давати 

від 1 морга - 25 кг зерна, молоко, яйця, м'ясо. 

У Тишківцях утворено збірну ГJЮМаду з сіл: Тишківці, 

Чортовець, Корнів, Олієво-Короліnка, Рашків. Війтом 

збірної громади вибрано тишкіnського селянина Петра 

Петруняка, заступником Гната Бандурку. При гміні 

був поліцейський постерунок із 7 чо.1овік. 
Панську землю JХ>здали селянам. Значну •1астину цієї 

:зумлі було забрано до волосної та сільської управи. 

Гестапівці вивезли з села всіх євреїв і знищили. 

Повітовий уряд у ГоJХ>денці очолив ляндскомісар 

Антоні. 

Квітень 
1942 р. 

30 квітня 
1942 р. 

Травень 

1942 р. 

1942 р. 

Травень 

1942 р. 

1942 р. 

Березень 

1943 р. 

Березень 

1943 р. 

У кожному селі при колишніх панських дворах німці 
створили табори примусової праці. 

Вийшло розпорядження ПJЮ будівельну службу в 
Генеральній Губернії, що зобов'язувало населення до 

примусової праці. 

Відціл будівельної служби на місцях отримав назву 

"Українська служба Батьківщині". Німці всіляко 
кривдили JХ>бітникіn. 
У Тишкіnцях при читальні №3 було створено 
підпільну сільську організацію ОУН. Керівник -
Григорчук Іван син Михайла. Військовий керівник -
Романиця Михайло син Юрка. До організації ввійшли 
25 хлопців і 5 дівчат. Основним завданням організації 
була підпільна збройна боJЮТЬба ОУН ПJЮТИ німецько
фашистських окупантів. 

У центрі села з ініціативи ОУН було насипано високу 

моmлу з хрестом із написом "Борцям за волю 
України". Її було присвячено воякам УСС, УГА та 
жертвам НКВД. Організатори будівництва моmли були 
Іван Григорчук та Іван Заячківський. 
У Тишківцях організоване сільське жіноче товариство 
"Січ" на платформі ОУН. Очолила його Василина 
Пеца-Довбуш. 

Німці забрали багатьох сільських хлопців 1922 р.н. до 
"баудінсту". 

Примусово "органом набору'' було забрано в поліцію 
(чорні есеси) хлопців з Тишківціn: Непотюка В.Д., 
Непотюка Д.М., Петльоху І.В., Петльоху В.М., 
Грималюка І.Н., Грималюка В.М., Дзьомбака В.Д" 
Дмитерка М.І., Білика В.В., Бандурку д.В .. 
Заячківського П.Д., Дзьомбака В.М., В<1силика 
Миколу та Пиндуса. 
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Квітень 
1943 р. У м. Львові в урочистій формі було проголошено 

утворення дивізії "Галичина'' з українських 
добровольців. Всім було доведено до відома, що ue 
створюєrься незалежна українська військова одиниця 

як майбуrній прообраз Української Армії. В дивіз~ 
"Галичина" прийшло багато юнаків із села, баrато 3 

них в скорому часі повернулися в ряди ОУН-УПА. 

Вихідці з с.Тишківців, вояки дивізії "Галичина": 

Дмитерко Д.Г., 
Дзьомбак В.М., 
Дзьомбак А.А., 
Дзьомбак М.Д., 
Петруняк Б.П., 
Тришкалюк В.Ю. 
Галь В.П., 
ЛисакД.В., 
Кульчинський М.Д., 
Мисик І.Д., 
Скіuько Д.Ю., 
Гафтуняк В.С., 
Золотарчук l.B. 
Скіut.ко В.В. 
Заячківський Ф.П. 
Пеца-Довбуш М.Ф. 
Пищак М.Н. 
Корбутяк Р.Н. 
Корбутяк Я.Н. 
Сойчук Н. 
Галіщук М.Д. 
Скіцько І.В. 
Грималюк В.О. 
Заячківський І. І. 
Сметанюк О.М. 
Скіцько М.Д. 
Гафrуняк І.С. 
Гриrорчук І.А. 
Щур Н.Д. 
Данчук Ф. 
ПищакА. 
Грималюк І.П. 
Дзьомбак Д.І. 
Паращук В.Д. 
Скіuько В.М. 

· Кульчинський Д. В. 
Тришк.1Люк Ф.В. 
Грим.1Люк Д.М. 

1923 р.н. 
1923 р.н. 
1924 р.н. 
]924 р.н. 
1923 р.н. 
1923 р.н. 
1923 р.н. 
1923 р.н. 
1923 р.н. 
1923 р.н. 
1923 р.н. 
1923 р.н. 
1923 р.н. 
1924 р.н. 
1925 р.н. 
1925 р.н. 
1925 р.н. 
1924 р.н. 
1921 р.н. 
1921 р.н. 
1921 р.н. 
1921 р.н. 
1921 р.н. 
1921 р.н. 
1921 р.н. 
1923 р.н. 
1921 р.н. 
1921 р.н. 
1915 р.н. 
1915 р.н. 
1913 р.н. 
1916 р.н. 
1924 р.н. 
1920 р.н. 
1924 р.н. 
І924р.н. 

1922 р.н. 
1925 р.н.хІ 
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Травень 
1943 р. 

Серпень 
1943 р. 

2 жовтня 
1943 р. 

1941 -
1943 рр. 

24 березня 
1944 р. 
27 березня 
1944 р. 

1944 р. 
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Німці забрали багатьох хлопців 1923 р.н. до 
"баудінсту" в м. Коломиї та Городенці. 

Городенкjвський повіт відвідали під час здачі 
контингентів губернатор дистрикту д-р Вехтер і його 

заступник д-р Отго Бавер. 

Видано указ про кару смерті місцевому населенню за 
саботаж і порушення німецьких законів. Жертвою 
жорстокого указу став тишківський юнак Петро 

Грималюк, розстріляний в Коломиї. 

Близько 100 громадян с.Тишківців були відправлені на 
роботу до Німеччини. Серед них: Микола Сметанюк, 
Дзьомбак М.Д., Дзьомбак Є.Д., Дзьомбак О.Є., 
Скіцько В.Д., Скіцько О.Д., Кавчук В.П., Соколян 

Марія, Павлюк Д.М., Солоджук (Костюк) Анна, Дідик 
Василь, Микитюк Гнат, Пиріг Іван, Остафійчук 

(Етюк) Василина, Непотюк Дмитро, Джалапин 
Дмитро, Глуханюк Іван; Тацюк Василь, Байструк 
Гафія, Дзьомбак Іван, Гафтуняк Михайло, Дзьомбак 
Іван, Павлюк Іван, Павлюк Дмитро, ДідикДмитро, 
Павликан Василь, Юзишин Михайло, Шуба Гафія, 

Роман:иця Василина, Мисик Гафія, Бойчук lван, 
Паращук Данило, Купчинський Василь, Бабинський 
Василь, . Бандурка Микола, Романиuя Дмитро. 

Дзьомбак Василь, Заячківський Дмитро. Етюк Іван. 

Галіщук lван, Василь Скіш,ко і іншіУ 

У село прийшов наказ про евакуацію. 

Тишківці були визволені від німецько-фашистських 

:1агарбників. 

У селі проведено мобілізацію до червоної армії. Всього 

в 1940, 1941 і -1944 роках до червоної армії буJІо 

призвано 600 чоловік, з них 148 не повернулися:''· 

1. Байструк Ю.Ф.· 
2. Бандурка В. І. 
З. Бандурка Д. В. 
4. Бандурка І.О. 
5. Бандурка І.Ф. 
6. Белей М.В. 
7. Берник О.П. 
8. Бойчук В.Ф. 
9. Вівчарук В.Д. 

10. Вівчарук О.Ф. 
11. Галіщук В.Д. 
12. Галіщук О.В. 
13. Галіщук П.Д. 
14. Гельон В.А. 
15. Гриrорчук В.М. 
16. Григорчук С.О. 
17. Грималюк В.Мик. 
18. Грималюк В.Мих. 
19. Грималюк І.І. 
20. Грималюк І.Мих. 
21. Грималюк М.Г. 
22. Грималюк М.О. 
23. Грималюк П.О. 
24. Глуханюк П.Д. 
25. Гудзак В.І. 
26. Дзьомбак В.П. 
27. Дзьомбак Д.В. 
28. Дзьомбак І.Д. 
29. Дзьомбак І.С. 
30. Дзьомбак І. 
31. дідик І.А. 
32. Дідик Ф.М. 
33. дідич І.Д. 
34. Довбуш Д.А. 
35. Дмитерко В.А. 
36. Дмитерко В.Д. 
37. Дмитерко М.О. 
38. Заячківський В.М. 
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39. Заячківський Д.Г 
40. Заячківський Д.М. 
41. Заячківський І.М. 
42. Заячківський М.І. 
43. Заячківський М.М. 
44. Заячківський М.С. 
45. Заячківський С.І. 
46. Книгиницький В.О. 
47. Костюк І.В. 
48. Кузь Д.М. 

49. Мазурак Д.В. 
50. Мисик М.Д. 
~І. Морг.~н Г. 
52. Морган Ф.С. 
53. Непотюк М.Д. 
54. Павлюк М.Д. 
55. Пар,-tщук Д.В. 
56. Паращук Д.Д. 
57. Паращук М.М. 
58. Паращук М.Ф. 
59. Пстльоха В.І. 
60. Петруняк Д.В. 
61. Петруняк М.Д. 
62. Пструняк М.І. 
63. Псца В.Ф. 
64. Псца Д.Ф. 
65. Псца М.А 
66. Пишак Д.А. 
67. Пищак'Ф.І. 
68. Пострансьюtй М.М. 
69. Пронич В.Д. 
70. Рощук 8.Д. 
71. Рощук Д.Г. 
72. Рощук О.В. 
73. Ссм'JІН'ІУК м.п. 
74. Скіцько І.А. 
75. Скіцько І.Г. 
76. Скіцько І.Гр. 

77. Скіцько Ф.І. 
78. Тацюк О.Г 
79. Тка•1ик Ф.Д. 
80. Тришкuлюк М.О. 
81. Туряк В. 
82. Юзишин Д.М. 
83. Бабинський І.В. 
84. Байструк Д.В. 
8S. Байструк М.В. 
86. Бандурка Д.П. 
87. Бандурка М.В. 
88. БаНдурка М.І. 
89. Бандурка М. В. 
90. Барна С.П. 
91. Будз.~к В.П. 
92. Будзак Д.П. 
93. Буряк М.М. 
94. Гміщук В.П. 
9S. Гuліщук І.В. 
96. Гафтуняк В.І. 
97. Гnищак І.М. 
98. Гриrорчук Д.Ф. 
99. Гриrорчук І.Ф. 

l ОО. ГрИМt\ЛЮК В.І. 
101. Грималюк М.І. 
102. Данчук М.Д. 
103. Дан•1ук П.Д. 
104. Дзьомбш, В.Д. 
10S. Дзьомб:.ж Д.Ю. 
106. Дзьомб:ж І.Д. 
107. Дідик М.О. 
108.Дмитерко В.О. 
109.Дмитерко Ф.О. 

11 О. Зш1чківсью1й В.І. 
111.Знячківський Д.В. 
112. Заячківськи Д.І. 
113. Зш1чківський 1.С. 
114. Костюк М.В. 
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115. Кульчинський В.М. 
116. Купчинський Д.І. 
117.Курилюк М.М. 
118. Кушнір Д.С. 
119. Озарко М.Д. 
120.Лилик М.О. 
121.Лисак Д.Д. 
122. Максимчук І.В. 
123. Мисик Д.М. 
124. Мисик І.Д. 
125. Мисик М.А. 
126. Неїла В.Д. 
127. Павлюк В.Д. 
128. Паращук І.Ф. 
129. Парійчук Д.М. 
130. Петльоха І.М. 
131. Петльоха l.C. 
132. Петльоха І.С. 
133. Петльоха M.l. 
134. Петльоха М.П. 
135. Петруняк 1. 
136. Пищак Д. І. 
137. Романиця В.М. 
138. Романиця М.О. 
139. Романиця М.0. 
140. Рощук І. В. 
141. Скіцько В.Д. 
142. Скіцько В.М. 
143. Скіцько В.М. 
144. Скіцько ·В. С. 
145. Скіцько Д.Г. 
146. Скіuько М..1. 
147.Скіuько С.М. 

148. Скіцько М. С. 

1944 р. За звільнення нашої околиці загинуло понад 300 
чоловік, що лежать в братській могилі у Тишківuях. 

1944 р. Головою Тишківської сільської Р~щи обрано 
Дзьомбака А.І., секретарем Моргана І.Ю. 

1944 р. У Тишківцях органи НКВД провели масові арешти. 
Значну кількість тишківчан було засуджено і в армії. 
Серед них: 

1. Дмитерко Михайло син Василя, 1905 р.н., член ОУН з 
1941 р. Освіта - 6 класів, селянин, брав активну участь у читальні 
"Просвіти" №3 та ·в гуртках художньої самодіяльності. В 1944 р. 
забраний в армію, де був заарештований і загинув у таборах. 

2. Дмитерко Федір син Василя 1906 р.н., член ОУН, 
селянин, брав активну участь у громадському житті сел::1 при 

читальні No3. Арештований в 1941 р. в армії і загинув у таборах. 
З. Дмитерко Іван син Васили, 1912 р.н., •1лен ОУН з 1941 р. 

Освіта - 6 класів. Селянин, одружений. В 1944 р. забраний до 
армії, де його засудили на 1 О років. Відбував термін у сталінських 
таборах. Помер вдома. . 

4. Дідик Василь син Івана, 1906 р.н., член ОУН з 1941 р. 
Закінчив сільську школу. Селянин, жонатий, мав двох дітей. В 
1941 р. був забраний до армії, де був заарештований. Відбував 
термін в Красноярському краю, помер в Тишківцях в 1986 р. 

5. Дідик Михайло син Івана, 1920 р.н. Освіта - 6 класів. 
Активний учасник читальні "Просвіти" №3. Не.одружений. 
Арештований в 1944 р. Термін відбував у таборах Берлаrу на 

Колимі, відтак був на спецзасланні. Помер в Полтавс1,кіі1 обла1.:ті. 

6. Дмитерко Василь син Петра, 1915 р.н .. член ОУН '.І 194~ 
р. Освіта - 6 класів, селянин, брав активну участь в робот~ 
читальні "Просвіти" №3. В 1944 році забраний до армії, де був 
арештований. Відбув термін в Новосибірській області і там 
трагічно загинув. 

7. Дмитерко Михайло син Петра, 1920 р.н., член ОУН ?. 
1941 р. Освіта - 6 класів, брав активну участь в гуртках художнь~~ 
самодіяльності. В 1944' poui забраний до армії. де буті арсштовании 
та засуджений. Відбув термін на Колимі в таборах Бсрлагу. Був на 
спецзасланні, де і помер. 

8. Байструк Іван син Федора, 1919 р.н .. походив ·з :~аможної 
селянської родини. член ОУН :.1 1942 р. Закінчив 6 КаlаСІІJ 1.:1.11,СІ,КОІ 
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школи. Активний учасник гуртків художньої самодіяльності ПJ>и 
. . "П . " N 3 чит::щьн1 росщти о , член Карпатського Лишетарськоrо 

клубу. В 1944 році забраний до армії, там арештований та 
засуджений за приналежність до ОУН. Термін - І О років відбув у 
таборах Колими. Після одружений, батько трьох дітей. Помер у 
Тишківцях 27.07.1969 року. · 

9. Берник Дмитро син Прокопа, 1902 р.н., •mен ОУН з 1939 
р., закінчив початкову школу. З березня 1919 р. - стрілець УГА. В 
1944 р. заарештований НКВД. Загинув у в'язниці. 

10. Бабинський Василь син Івана, 1906 р.н., •1лен ОУН з 1942 
р., селянин, закінчив початкову школу. Працював бібліотекарем 
при сільській читальні №3. Брав активну участь у культурно
rромадському житті села. Одружений, батько двох дітей. В 1944 р. 
забраний до армії, де йоrо засудили на 10 років. Родину виве:щи н 
Сибір, а він загинув у таборі. 

11. Дідич Іван син Онуфрія, 1903 р.н .• старшина УГА :1 1920 
р. Учнем Українськоі' гімназії в Городенці брав активну у•~асть н 
Листошщовому зриві 1918 р., •mсн ОУН :з 1939 року. Бун 
професійним стельмахом. брав активну участь в орrані:щції гуртків 
у селі. В 1944 році забраний до армії. де був Щ)сшто1шю1й і ·шп1нvв 
у в'язниці у Харкові. · 

12. Романиця Василь син Михайла, 1916 р.н .• член ОУН з 
1941 року. Закінчив народну школу, селянин, одружений. В 1944 
році забраний до армії і там був арештований. Загинув у в'язниці. 

13. Бандурка Михайло син Данила, 1916 р.н .. •1.1сн ОУН з 
1942 року, селянин. Освіта - 6 класів. Активний v•шсю1к 
драмгуртків, брав активну у•шсть у rромtщсько-культурно~у житті 
села. В 1944 році забраний до армії, де був арештований і 
засуджений на 10 років як член ОУН. Перебував у таборах 
Берлаrу. Після звільнення помер у селі. 

14. Грим,щюк Василь син Дмитра, 1903 р.1-1., Освіта - 6 
класів. Селянин. жонатий, мав двох дітей. Сина вбили •1скісти в 
1945 р. Працюшш касиром при •штальні ·•Просвіти·· №3. В 1944 р. 
:щбрuний до армії і там заарештований та :~асуджений. Відбував 
1·ермін у таборах ГУЛАГу. Помер в Тишківuях. 

15. Гев'юк Василь син Миколи, 1915 р.н .. •1лсн ОУН :i 1942 
року. Освіта - 6 класів. Селянин. одружений. :Jаарештовании \' 
1944 році в армії. Заr~нув у таборі в Нижньому Тагілі. 
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16. Романиця Олексій син Олекси, 1916 р.н .. •1лен ОУН :J 

1941 року. Закінчив сільську школу. був· добрим господарем і 
кршщем, одружений. Засуджений органами Н К Вд у І 944 
році.Термін відбував у таборах ГУЛАГу. Сім'ю вислали в Омську 

область.Помер в Тишківuях. 
17. Левко Василь син Григорія, 1921 р.н., член ОУН з 1941 

року.о Освіта - 6 класів, селянин. Брав активну у•шсть в 
культурно-rромtщському житті села. Арештований ІJ 1944 р. і 

засуджений на 1 О 1юків. Місце й дата смерті - невідомі. 

18. Гриrорчук Василь син Олексія, 1915 р.н., •1лен ОУН з 
1941 року, селянин. Закінчив початкову школу. Був добрим 
організатором драмгуртків при чит,щьні. В 1944 poui забраний до 
армії, де був заарештований. Термін відбував на Колимі. Помер в 

Тишківщ1х 28.02.1988 року. 
19. Лашак Михайло син Михайла, 1916 р.н .. •1.1сн ОУН ·1 

1939 року. Закінчив народну школу, селs1нин. одружений, в 1944 
році забраний до армії, де бун заарештований і засуджений на 10 
років. Помер у таборах Воркути. 

20. Пронич Василь син Онуфрія, 1911 р.н., член ОУН з 1941 
року. Освіта - 5 класів, сею1нин, одружений. В 1944 році 

забраний до армії, де був арештований і засуджений на 10 років. 
Термін відбував на Колимі. Подальша доля невідома. 

21. Грималюк Дмитро син Васию1, 1912 р.н., член ОУН з 
1939 року. Освіта - 6 класів, одружений. Працюшш столs~рсм. 
Брав активну участь у культурно-гrюм.щській 1юботі села та 

гуртках художньої самодіальності. В 1944 році ·шбраниіt .10 армії. 

де бун засуджений на 10 років і помер в таборі на Урщ1і. 

22. Парійчук Іван син Михайла, 1915 р.н., •1лсн ОУН з 1942 
року. Освіта - 7 класів, селянин, працював стельмахом. Був 
добрим аматором. В 1944 році забраний до армії, там був 

засуджений на 1 О років. Відбував у таборах Казахстану, де і 
загинув. 

23. Гафтуняк Василь син Петра, 1904 р.н., член ОУН з 1941 
року. Сслинин. жонатий, активний працівник при читtщьні села. 
В 1944 році забраний до армії, де йою арешту~1:~ли і судили за 
прин:щежність до ОУН. Дружину з дітьми шше]ли на 

спецпоселення. Помер в 1953 році в Тишківцях. 

217 



24 .. Паращук Дмитро син Василя, 1894 р.н .. стрілець УСС і 
УГА. Вщзначився в боях з поляками під Львовом. Член ОУН 'J 

1939 р. Був взірцевим господарем, брав активну участь · 
гро~адсько-культурному житгі села. Жонатий, виростив трьо~ 
син~: Василь, 1920 р.н., освіта вища, сотник УПА, пропав 
безшсти, Іван - загинув _від рук НКВД в 1941 poui, Федір, 1923 
р.н., ~ в 1946 ~щ. В 1944 poui заарештований органами 
НКВД. За деякими вщомостями розстріляний в Станіславській 
в'язниці. 

. 25. _!}ронич Д~тро син Василя, 1896 р.н., походив із 
заможно~. сел~~сь~01 Р_?.диНИ. Освіта - 7 класів, навчався в 
Город_енкшськш п~назu. Був взірцевим господарем ,а добрим 
орrан1затором. Довп роки - незмінний голова читальні №2 Ч 

ОУН.~ 1941 . р~ку. ~раuьовитість, висока інтеліген~і~ть л: 
орrан1заторсь~ зд_1бност1 сприяли тому, що він був обраний війтом 

гром,щи Т~tшкшцw. Арештований органами НКВД в 1944 році. За 
деякими шдомостями розстріляний в Станіславській в'язниці. 

2~. БаНд~рка Г:нат син Гната, 1894 р.н. З 1914 року 
до~ровшьно ПІШОВ д? УСС, з 1919 р. - десятник УГА. Брав участь 
в tюях з поляками ПІД Львовом, був за Збручем. Після визвольних 

змагань ПІ~~вав У. селі. Взірцевий господар та активний 
гром~щськии ДІЯЧ. Осв1та - 7 класів, жонатий, з 1942 року - •шен 

ОУН. Був :3ас:УТТником війта збірної громцци села. Заарештований 
в 1944 рощ. Вщбував У таборах ГУЛАГу. Подальша доля невідома 

2.7· П~ндус Федір син АИдрія, 1905 р.н., член ОУН з 1938 
~ку. Осшта .. - 5 класів, селянин. 11 квітня 1944 року був 
заа~штовании органами НКВД як польський шпигун. Відбув 
термш У т.~борах ГУЛАгу. Помер в Тишківцях. 

. 28. Романиця Олексій син Онуфрія, 1883 р.н. Закінчив 

:1~ьську ~ко~r, се~я~ин. Член ОУН з 1938 ~.оку. В І944_році був 
рсштовании орг.шами НКВД як польськии шпнгун. Вшбvвав v 

таборах ГУЛАГу, де і загинув. · · 
. 29. Тр~шкалюк Петро син Семена, 1896 р.н. Селянин, 

заю~•пш сшьську _школу. Брав активну участь у культурно

ГJ?Ом.щському житг1 села. В 1944 році заарештований. 8 років 
шдбув У таборах ГУЛАГу. Помер в Тишківцях. 

ЗО. БаНдУрка Василь син Данила, 1919 р.н. Закінчив сільсьК\' 
школу, селянин. Брав активну участь в читальні "Просипи·:. 
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Заарештований в 1944 році. 1 О років відбував. на Інті. Дuтu і місце 
смерті невідомі. 

31: Романиця Іван син Михайла, 1913 р.н. Освіта - 6 класів 
сільської школи, селянин. Активний учасник хору та драмгуртків. 
Заарештований НКВД в 1944 році. 8 років відбував у таборах 
ГУЛАГу. Подальша доля невідома. 

32. Лащак. Дмитро син Михайла, 1912 р.н. Селянин, освіт-а -
5 класів. Учасник драмгуртків. Заарештований в 1944 році. Відбув 
10 років. Помер у Тишківцях. 

33. Скіцько Дмитро син Василя, 1907 р.н. Селянин, освіта -
6 класів. Активний учасник хору та драмгуртків. 1944 року 
призваний до армії, там заарештований. Помер в Тишківuях у 
1985 році. 

34. Пищак Юрій син Юрія, 1914 р.н. Арештований НКВД u 
1944 році. Відбув 10 років у таборах ГУЛАГу. Помер в 
Тишківцях. R4 · 

35. Бm1струк Михайло син Федора, 1923 р.н., відбув 8 років, 
живе у Чернівцях. · 

36. Романиця Олексій син Михайла, 1920 р.н., відбув l О 
років, живе в Тишківцях. 

37. Неїла Павло син Михайла, 1922 р.н., відбув 8 років, живе 
на Тернопільщині. 

38. Марусяк Іван син Юрія, 1922 р.н., відбув 8 років. живе в 
Новоросійську. 

39: Галіщук Дмитро син Василя, 191 l р.н., відбув 10 років, 
живе в Тишківцях. 

40. Мисик Василь син Михайла, 1926 р.н., відбув 10 років, 
живе на Тернопільщині. 

41. Пеца Василь син Михайла, 1920 р.н., відбув 10 років. 
живе в Тишківцях. 85 
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Список 
селян села Тишківців, які проходили 

слідство в таборах або сnецперевірку у 
Молотовській області 

(райони Кнзель або Половинка). 

Всі вони були мобілізовані до червоної армії в 1944 р. і 
були на вишколі у м.Конгурі. Під •ше арешту всіх звинуватили в 
будівництві моп1л11 "Борцям за волю Ук~uни" 1942 р. в 
ТИwківцях. 86 

№ Прізвище, ім'я, 

"/11 
l. Мисик Михш10 
2. Заводовськнй Михайло 
3. Заводовський Микола 
4. Берник Іван 
5. Бандурка Петро 
6. Петруняк Дмитро 
7. Золот-.~рук Микола 
8. Павлюк Іван 
9. Г:1рбарук Василь 

І О. Г,1Ліщук Іван 

11. Дзьомбак Михайло 
12. Зш1чківський Андрій 
l 3. Петруняк Іван 
14. Гевюк Івнн 
15. Трншкмюк Іван 
16. Мисик Андрій 
17. Петльоха Михайло 
18. Рощук Михайло 
19. Гриrорчук Іван 
20. Романиця Дмитро 
21. Гриrор11ук Дмитро 

22. П1юнич Дмитро 
23. Скіцько Петро 
24. Гу:r.1к Дмитро 
25. Гриммюк Микола 
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•шй син 

син Василя 
син Андрія 

син Андрія 

син Івана 
син Олексія 

син Олексія 

син Іван,1 

син Василя 
син Миколи 

син Михайла 

син Василя 
син Івана 

син Андрі$J 

син Миколи 
син Юрка 

син Дмитра 

син Василя 
син Василя 
син Андрія 

син Михайла 
син Леся 
син Миколи 

син Васиш1 
син Миколи 

син Михаііла 

Рік 
народж. 

1912 
1907 
1920 
1910 
1914 
1902 
1914 
1920 
1923 
1925 
1905 
1907 
1907 
1919 
1922 
1916 
1912 
1920 
1920 
1909 
1911 
1921 
1912 
1904 
1913 

Рік 
смерті 

1979 

1982 
1989 
1978 
1990 
1988 
1984 
1953 
1963 
1976 
197!-і 

1970 
1977 
1986 
1980 
1967 
1986 
1945 
1945 
1945 
1945 
1945 

26. Павлюк Михайло син Василя 

син Івана 
син Дмит~1 

син Василя 

.1922 
1923 
1909 
1923 

27. Отаманюк Василь 
28. Пронич Дмитро 
29. Федюк Василь 

1944 -
1949 рр. 

1944 р. 

1942 -
1950 рр. 

Вершина збройної боротьби ОУН-УПА :J катами 
НКВД-НКГБ т-а їх прислужник • .ми на терені села 
Тиwківців. 
у Тиu.іківцях комуністи організувнли групу само-
оборони, нjдому в народі під н.1звою ''стрибки'': 

1. Дзьомбак І.Д. 
2. Юзиwин М. 
3. Буряк М. В. 
4. Буряк В.І. u 

5. Бицк~1Ло В.И. 
6. Паращук В.М. 
7. Заячкінський П .Д. 
8. Заи•1ківський Н.Д. 
9. Зая'Іківський Н.І. 

1 О. Мисик О.І. 
11. Гудзак Д.1. 
12. Чорнописький М.Г. 
13. Паращук М.В. 
14. Скіцько Ф.Ю. 
15. Дзьомбак В.П. 
16. Триwк.tлюк М.В. 
17. Чабан П.І. 
18. Пеuа М.М. 
19. Бандурка Д.Г. 
20. Дмитерко М.М. 
21. Д:~ьомбак Ф.Ю. 
22. ЗаяtJківський І. 

Члени ОУН і учасники УПА ·1 Тишківuі1і. нкі У 
жорстокій та нерівній боротьбі піддали t:Ію(· \ЮJІОдс 

жипи за Україну. 
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Хай віч110 сяє в пам'яті їхня 
rероічна б_?ротьба, яка врятувала 
честь укра111ськоі нації, вписала її 
право 11а волю й незалежність. 

Хай кожен з нині сущих твердо 
поклянеться продовжити їх справv 
- утвердити Українську Самостійну 
Державу. Утвердити її у віках. Саме 
за ц~ боролися і гинули ці леrендарні 
repo1. 
Хай спомин цей буде квіткою
незабудкою на місцях іх вічного 
спочинку. 

1. Романи~я Михайло син Юрка, 1920 р.н., член ОУН з 
1938 року. Осшта - середня. Пройшов вишкіл при УНС 
Ка~патах, браq активну учас~ в культурно-громадській робот~ 
сел.1. Був сотенним УПА лщ 'лсевдом Буревій, а після її 
розформування працював у · · ··· · ., . Н,\ДJМИОННОМу п ровош на 
Коломиищин1. З 1947 року мав лсевда Улас та Артур. Загинув у 
жорсток_?МУ бою !,О травня 1948 року в селі Верхній Вербіж 
Коломииського. раи~ну. В 1991 році перезахоронений n братську 
моmлу в Печеюжин1. 

. 2. :оманиця Марія дочка Василя (рік народження 
нешдоми~), псевдо Липка, член ОУН, дружина Михайла 
Романиц!. З 19~4 року зв'язкова УПА і підпілля ОУН. Заmнула в 
1948 рощ в сел1 Мишині на Коломийщині. 

3. Паращук Василь син Дмитра, 1921 р.н., член ОУН з 1939 
р~кr, Брав_ аКТИВfІУ участь в культурно-гром,щській роботі села. 
З,1ю:1чив с~льську школу, Г~роденківську гімназію, а з І 93К року 
~~д~юваn ~еди~ину у Львош. За завданням ОУН пішов до диві:1 ії 
Г,~личина . П1~~я вишколу, проведеного там. перейшов в УПА. 
~~ признач~нии .чот~вим, відтак сотенним, псевдо Завірюха. Дата 
1 l\llCЦe смерт1 невщом1. 

4. Пеца Михайло син Василя, 1923 р.н., псевдо Славута 
член ОУН з 1942 року. Освіта - 7 класів, селянин. Брав активи~ 
~Іасть. в культурно-~ром~ській роботі села, драматичних гуртка~ 
та хорах. В 1943 рощ проишов вишкіл при УНС в Карпатах, 1944 
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року відходить до УПА, де був •ютовим. Неоднора:юво брав участь 

в боях. 14 жовтня 1946 року під •1ас бою загинув із побратимом 

Василем у Середньому Березові. Сестри Василя захоронили їх на 
цвинтарі. 23 серпня 1992 року відбулося урочисте освячення їхньої 
могили при активній участі жителів Середнього Березова ra 
Тишківців. 

5. Сметанюк Олексій син Матвія, 1920 р.н. псевдо Крук. 
Освіта - 7 класів. Селянин, член ОУН з 1942 року. Брав активну 
участь в культурно-громадській роботі села. В 1943 році за 

завданням Організації· пішов до дивізії "Галичина", де пройшов 
вишкіл і зійшов у підпілля. Зарахований до УПА, але невдовзі 
переведений на теренову роботу й призначений провідником 

боївки СБ. Загинув 27 листопада 1945 року в селі Олієво
Королівці Городенківського району. 

6. Павлюк Іван син Михайла, 1921 р.н., псевдо Кутузов, 
член ОУН з 1942 р. Освіта - 7 класів. Ще молодим хлопцем брав 
активну участь в громадському житті села. Пройшов вишкіл при 
УНС в Карпатах. У 1944 році відходить до УПА. Дата і місце 

смерті невідомі. 
7. Дзьомбак Василь син Андрія, 1921 р.н., член ОУН з 1943 

~юку. Освіта - 6 класів. При переході на Буковину загинув у 1944 
році в Трилісках під час бою з НКВД. 

8. Тришкалюк Василь син Юрія, 1923 р.н. Походив з 
багатодітньої сім'ї. Освіта - 7 класів. Селянин. Член ОУН з 1942 
року. Брав активну участь у громадській роботі села. За завданням 

Організації пішов до дивізії "Галичина", пройшов вишкіл, 
відійшов до УПА. Будучи стрільцем УПА, брав участь 11 боях, в 

одному з яких загинув у 1947 році. 
9. Бандурка Дмитро син Василя, 1923 р.н., •шен ОУН 1 1942 

року. Закінчив сільську школу, брав активну участь в культурно

гром~щському житті села. 1944 року відійшов до УПА. Роди•1ін у 
1945 році виселили на Сибір. Під •ше бою був поранений і 

потрапив до рук чекістів, подальша доля невідома. 
10. Пеца-Довбуш Михайло син Андрія, 1923 р.н., член ОУН 

з 1943 року, селянин. Освіта - 7 класів, активний учасник хору та 
драмгуртків. З 1944 року - стрілець УПА. Подальша доля і місuс 

смерті невідомі. 
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11. Неїла Михайло син Олексія, 1911 р.н., член ОУН з 1941 
року. Селянин. Освіта - 6 класів. Одружений, виховав двоє дітей. 
В 1944 році відходить до УПА. Цього ж року загинув під час бою 
в Трилісках. 

12. Заячківський Дмитро син Василя, 1920 р.н. Член ОУН з 
1941 року. Освіта - 4 класи. Працював у батьковій бідній 
господарці. Був uктивним членом ОУН. В 1944 році сходить у 
підпілля, стає стрільцем УПА. Загинув у бою в 1944 році. Місце 
поховання невідоме. 

13. Сойчук Михайло син Василя, 1922 р.н., член ОУН з 1942 
року, освіт.\ - 7 класі11, селянин. Брав активну участь в 

культурно-r1юм.щському жнпі села, учасник драмгуртка та хору 

при чит.тьні "Просвіти" №3. З 1944 року - стрілець УПА. 
Загинув у бою 1944 року. 

14. Паращук Дмитро син Василя, 1921 р.н., псендо Г,тайда, 
член ОУН з 1940 1юку. Освіта - 7 класів. Брав активну у•шсть у 
культурно-r}Юмадському жипі села.. В 1944 році відходить до 
УПА, де й загинув. Родину шшезли на Сибір. 

15. Петруняк Петро син I0pis1, 1919 р.н., псевдо Сокіл, член 
ОУН з 1939 року. Нщюднвся в багатодітній сім'ї. Освіта - 7 
клuсів. 1944 року сходить у підпілля, працює станичним села 

Тишківців. Батькіu з дітьми шшезли в Омську область. Загинув у 
1950 }Юці в селі Вікні. . 

16. Дідпк Василь син Петра, 1924 р.н., псевдо Дуб. Освіта -
6 класів сільської школи. Нежонатий, працюшш у батьковому 
rосподарст11і, походив з бідної селянської родини. В 1939 році брав 
активну участь н оснітньо-культурних та спортивних товариствах 

села. Під •ше німецької окупації :юбраний на роботу до 
Німеч•шни. В 1945 році при поверненні додому потрапляє до 
табору у Львові. З цього табору втікає до рідного села. Зн'язується 

.1 українсью1ми понстанцямн і сходить ІJ підпілля. Спочатку бун 
приділениіі до боївкп СБ, опісш1 відходить до УПА в сотню Юрка, 
де перебуває до липнs1 1947 року. Переходить на теренову працю в 
Городенківськиіі район, де працює JJ боївці СБ. 8 травня 1948 року 
у селі Вікні разом з другом Циганом, Василем Левком із Вербівців, 
rероііськн гине в бою з енкаведистами. 

17. Дідик Михайло син Петра, 1926 р.н., член ОУН з 1944 
року.Освіта - 6 класів, працював у господарстві батька. В 1944 
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році сходить в підпілля, призначений до сотні. Буревія. Помер на 
тиф в Обертинщині 1946 року. 

18, Петруняк Дмитро син Михайла, 1921 р.н., член ОУН з 
1941 року. Освіта - 6 класів. Був добрим кравцем. До 1944 року 
працював станичним. У 1944 році при переході на Буковину 
загинув у Трилісках. 

19. Романиця Дмитро син Юрія, 1914 р.н., псевдо Явір, член 
ОУН з 1939 року. Освіта - 7 класів, селянин, одружений, з 1944 
року стрілець УПА, відтак станичний села Тишківців. Дружину з 
дочкою вислали в Сибір. Загинув у 1946 році в Тишківцях. 

20. Скіцько Андрій син Дмитра, 1926 р.н., псевдо Борис, 
•шен юнацтва ОУН з 1942 року та член ОУН з 1944 року. Закінчив 
сільську школу, вищу торговельну школу. В 1944 році відходить до 
УПА. Після поранення в Трилісках переходить на теренову 
роботу. Був керівником кущової боїnки в Чернелицькому районі. 
Батьків вислали в Іркутську область. Загинув у 1946 році в 
Чернелицькому районі. Похований у Тишківцях. 

21. Петльоха Іван син Михайла, 1927 р.н., член юнацтва 
ОУН з 1942 року, на}Юдився в багатодітній сім'ї. Освіта - 7 
класів. У 1944 році відходить до УПА. Загинув 1945 року в бою з 
військами НКВД. Місце захоронення невідоме. 

22. Парашук Василь син Петра, 1926 р.н., член юн:щтоа ОУН 
з 1943 року. Освіта - 7 класів, селянин, неодружений. Бр.ш 
активну участь в культурно-rромtщському жипі села. З 1944 року 
стрілец:ь УПА. Місце і дата смерті невідомі. 

23. Гриrорчук Дмитро син Михайла, 1922 р.н., член ОУН з 
1942 року, селянин, освіта - 7 класів. Походить з багатодітної 
сім'ї. В 1944 році сходить в підпілля, псевдо Граб. Працював У 
кущовій боїnці. 20.11.1947 року у селі Тишківцях його вбин голова 
сільської Р~щи І.Д.Вівчарук. 

24. Пеца Василь син Дмитра, 24.12.1924 р.н .. псевдо Скиба, 
член юнацтва ОУН :1 1941 року, член ОУН з 1944 року. Освіта - 7 
класів, селянин. В 1944 році відходить до УПА. Призначений 
•юювим сотні. Пізніше переходить на теренову роботу. бун 
станичним села Тишківців. Загинув 21 вересня 1947 року в 
Тишківщ1х. Труп його викрали і похоронили в Чернятині. В 1991 
році перезахоронили у братській могилі на цвинтарі в селі 
Котиківці. 
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25. Заячківський Іван син Олексія, 1919 р.н., псевдо 
Аскольд. Навчався в сільській школі та Городенківській гімназії. 

Активний культурно-громадський діяч. Працював дяком в селі. 
Організовував хори і драматичні гуртки, член ОУН з 1939 року. 
Пройшов вишкіл при УНС. З 1943 року - хорунжий УПА. За 
наказом головного командира УПА генерала Чупринки у 1944 році 
очолив районний провід Обертинщини. Загинув геройською 
смертю у бою в 1946 році в селі Воронові. 

26. Непотюк Михайло син Дмитра, 1926 р.н., псевдо Тарас, 
-.тен юнацтва ОУН з 1943 року. Освіта - 7 класів. З 1944 року 
стрілець УПА. Народився в багатодітній сім'ї, родичів вивезли на 
Сибір. У 1945 році очолив боївку· СБ. 1946 року заmнув у 
Владиполі (тепер село Новоселівка). 

27. Гев'юк Федір син Івана, 1921 р.н., член юнацтва ОУН з 
1939 року, •mен ОУН з 1940 року. Загинув у 1942 році на Східній 
Україні, куди потрапив у похідних частинах ОУН для 

налагодження підпілля та боротьби проти німецьких окупантів. 
28. Пронич Гриrорій син Дмитра, 1922 р.н., член ОУН з 1942 

року, селянин, неодружений, освіта - 7 класів. Активний учасник 
художньої самодіяльності. В 1944 році загинув в УПА. Місце 

смерті невідоме. 
29. Заячківський Василь син Данила, 1927 р.н., член юнацтва 

ОУН з 1943 року. В 1944 році відходить до УПА, призначений в 
сотню Буревія. Освіта - 6 класів, неодружений. Брав активну 
участь у громадській роботі села. 1947 року хворим на тиф 

потрапив до більшовиків. Відбув 1 О років в таборах ГУЛАГу. 
Помер в 1978 році. 

ЗО. Гев'юк Федір син Івана, 1921 р.н., родом з села Вікна, 
мешкав у Тишківцях, член ОУН з 1940 року. Член похідних груп 
ОУН на Східній Україні, де заmнув від рук фашистів у 1942 році. 

31. Цалковський Михайло син Василя, 1920 р.н., член ОУН з 
1942 року. Освіта - 7 класів, працював у власному господарстві. 
Брав активну участь у культурно-громадській роботі села. В 1944 
році сходить в підпілля і призначений до кушової боївюt. Дата 
смерті і місце захоронення невідомі. 

32. Грималюк Данило син Михайла, 1925 р.н., ріс в сім'ї 
священика УГКЦ. Закінчив 4 класи Тишківської школи, навчався 
в Станіславській гімназії, а в 1943 році закінчив Чортківську 
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гімназію. В тому ж році за завданням ОУН, Ч,(Іеном юнацтва якої 
був з 1941 року, вступив до дивізії "Галичина", пройшов вишкіл у 
Голландії в місті Гільвезрум, відтак перейшов до УПА. Наприкінці 
1944 року загинув на Львівщині. 

33. Корбутяк Ярослав син Мию;:>Ли, 1921 р.н., ріс в сім'ї 
пароха УГКЦ. Член ОУН з 1939 року, псевдо Віктор. Закінчив 
сільську школу, а в 1939 році - Коломийську гімназію. З 1939 по 
1941 рік працював вчителем у Тишківцях. У 1941 році поступив на 
теологію, але перевівся в медичний інститут. У 1943 році пройшов 
вишкіл в дивізії "Галичина" і відійшов до УПА. Неодружений. 
Дата і місце смерті невідомі. 

34. Корбутяк Роман син Миколи., 1924 р.н., брат Ярослава, 
ріс в сім'ї пароха УГКЦ. Навчався в Тишківській сільській школі. 
Член ОУН з 1942 року, неодружений. Закінчив Коломийську 
гімназію в 1943 році. Був на вишколі в дивізії "Галичина", відтак в 
УПА. Опісля переведений на теренову роботу. Псевдо Прут. 
Працював керівником надрайонноrо проводу на Чортківщині 
Тернопільської області. У травні 1947 року загинув в Козівському 
районі на Тернопіллі .. 

35. Пеца-Довбуш Василина дочка Василя, 1926 р.н., член 
ОУН з 1944 року, станична села Тишківців, псевдо Зірка. Освіта 
- 7 класів, незаміжня, брала активну участь у гуртках художньої 
самодіяльності. 23.07.1945 року вбита енкаведистом Васильєвим у 
Тишківцях. 

36. Тришкалюк Ганна дочка Юрка, 1926 р.н. Член юнацтва 
ОУН з 1942 року, член ОУН з 1944 року. Освіта - 7 класів. Брала 
активну участь в драматичних гуртках, в хорі. З 1944 року працює 
зв'язковою підпілля ОУН. Загинула в 1945 році від рук чекістів у 
рідному селі. 

37. Пеца-Довбуш Ганна дочка Миколи, 1923 р.н., член ОУН 
з 1942 року, псевдо Волошка. Освіта - 7 класів, активна учасниця 
драмгуртків, хору, брала активну участь в культурно-громадській 
роботі села. З 1944 року - зв'язкова підпілля та УПА, незаміжня. 
Запшула біля села Торговиці на Великдень 1944 року під час 
транспортування зброї для УПА на Буковину. 

38. Заячківська Марія дочка Палаrни, 1922 р.н., член ОУН з 
1942 року. З 1944 року - зв'язкова підпілля ОУН. Освіта - 6 
класів. Брала активну участь у гуртках при читальні "Просвіти'' , 
№3. В 1945 році заскочена енкаведистами і заарештована. Суджена 
на 1 О років. Місце і дата смерті невідомі. 87 
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1945 р. Продовжувалис1, масові арешти та виселення щлих 
· родин із Тишківців: 

1. Парійчук Марія донька Антонія, 1921 р.н., вивезена до 
Воркути за чоловіка, заарештованого в 1944 році. 

2. Заячківська Марія дочка Івана, 1896 р.н., та дочка Марія 
1928 р.н. вивезені в Комі за сина Івана (Аскольда) та дочку Марію. 

3. Петруняк Михайло син Юрка, 1891 р.н., дружина Оленс1, 
1896 р.н., донька Анна, 1927 р.н. і син Іван, 1931 р.н. вивезені 
восени 1945 року у Комі за сина Дмитра. 

4. Пеца Марія донька Олексія, 1891 р.н., та син Іван восени 
1945 р. вивезені в Комі за сина Василя, 1924 р.н., та доньку Анну, 
1927 р.н. 

5. Скіцько Дмитро ~ин Андрія, 1891 р.н., з дружиною 

Василиною, 1896 р.н. та синами Михайлом і Миколою в бере:JНі 
1945 року були вивезені до Іркутської області за сина Андрія. 

6. Заячківська Гафія донька Петра, 1905 р.н., з дочкою 
Анною восени 1945 року були вивезені до Воркути за чоловіка, 
арештованого в 1944 році. 

7. Парашук Василь син Михайла з сином Іваном були 
вивезені в 1945 році до Воркути за старшого сина Дмитра. 
Дружину і маму 8 січня 1946 року вбили чекісти в ТИшківцях. 

8. Непотюк Дмитро син Олексія, 1896 р.н., його дружина 
Олена й сини Олексій та Іван у 1945 році були вивезені до Комі 
за старшого сина Михайла. 

9. Парашук Марія донька Дмитра разом з доньками Анною та 
Оленою були в 1945 році вивезені в Архангельську область.~~ 

1945 р. За приналежність до ОУН та підтримку підпілля 

заарештовані й засуджені органами НКВД тишківські 
жінки та дівчата: 

№ Прізвище, дівоче прізвище, ім'я 

"/п народж. 
1. Бабинська (Пронич) Олена 
2. Білик (Потюк) Анна 
3. Дмитерко Анна 
4. Джалапин Анна 
5. Парашук (Лисак) Олена 
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Рік 

років 

1927 
1926 
1927 
1913 
1922 

Термін 

10 
10 
10 
10 
І О 

6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 

1946 р. 

Гев'юк Марія 1926 10 
ПецаАнна 1927 10 
Вівчарук (Скіцько) Анна 1925 10 
Заячківська Марія 1922 10 
Дзьомбак (Романів) Олена 1922 10 
Петруняк Анна 1923 10 
Василик Гафія 1920 10 
Петльоха Олена 1911 10 
Тришкалюк Параска 1926 10 
Заячківська Олена 1926 10 
Петруняк Марія 1924 10 
Заячківська Анна 1925 25 
Томин (Пеца) Параска 1914 2589 

Продовжувались арешти та вивезення цілих родин із 

Тишківців. 

1. Гафтуняк Олена донька Андрія, 1905 р.н., з синами 
Богданом та Іваном весною 1946 року були вивезені на Сибір за 
чоловіка, засудженого в 1944 році. 

2. Бабинська Анна донька Андрія, 1908 р.н., з донькою 
Марією і сином Михайлом 1946 року були вивезені в Омську 
область за чоловіка Василя, засудженого в 1944 році. 

З .. Бандурка Василь син Микити, 1892 р.н. і дружина 
Василина восени 1944 року були вивезені в Іркутську область за 
сина Дмитра. 

4. Бандурка Марія донька Івана, 1908 р.н., була вивезена в 
1946 році в Іркутську область за зв'язок з УПА.9r, 

1946 р. Львівським лжесобором, організованим органами 
НКГБ, було насильно зліквідовано Українську Греко
Католиuьку Церкву. Отця Корбутяка районні органи 
НКВД тиждень тримали під слідством. Віруючі разом з 
парохом опинилися в безвихідному становищі. На 
тµємному сході церковною дшщщ1ткою було прийнято 
рішення здійснити фіктивний перехід в РПЦ. ме всі 
відправи і uеркоnні обряди :здійснювати :ш ·11-шчаями 

УГКЦ. Все це було погоджено із с1льським шдшлш1м 

ОУН. 
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1946 р. 

1946 р. 

1946 р. 

1946 р. 
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За спогадами І.Д. Грималюка (1904 - 1989 рр.) 
отець Корбутяк ·слова дотримав. Усі церковні обряди 
до 1962 р. він здійснював за канонами УГКЦ, 
залишаючись вірним своїй вірі і народу до смерті. 

Перша конференція Городенківської районної 
комсомольської організації провела підведення 

підсумків своєї роботи за звітний період з 20.03.1945 до 
10.1946 року. 

Вірний партії ВКП(б) в справах виховання молоді 
секретар первинної ~омсомольської організації 

Заячківський І., с. Тишківці. 
Славою в боротьбі з українськими німецькими 

націоналістами вкрила себе комсомольська організація 

с. Тишківців. Комсомольська організація цього села з 

кожним днем міцніє і пильно охороняє інтереси 
селян.91 

Два роки з дня визволення України від німецько
фашистських загарбників. 

Лозунги в Тишківцях! 
- Спасибі, партія, за твій мудрий розум, непохитну 
волю, за глибоку правду, що привела нас до великої 

Перемоп1. 

- Спасибі, батьку наш, Йосиф Віссаріонович, за 
визволення. 92 

Комсомольці-передовики у виконанні плану 

хлібозаготівель. Комсомольці села Тишківців т.т. 
Заячківський І. та Заячківський М. - організовують 
допомогу селянам у вивезенні зерна на приймальний 

пункт, викривають злісних саботажників хлібозnа•1і і 

наказують їх. 93 

Хліб державі понад план. 
Селяни з Тишковець . вже виконали річний план 

хлібопоставки і за прикладом Алтайського краю 

продовжують здавати хліб понад план. Україна 

одержала від них додатково до 500 пудів зерна. Хліб 
продовжує надходити на державні склади від селян 

с.Тпшковець. Здали хліб понад план такі селяни: 
Бандурка Данило - 2 цит. зерна, Довбуш Микола - 1 

1946 р. 

1946 р. 

1946 р. 
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цит. зерна, Гафтуняк Федір, Павлюк Микола - по 50 
кг, Дідич Дмитро - 70 кг та багато інших. 

І. Вівчарук - голова сільської 
Ради с. Тишківець.94 

Селяни села Тишковець вже виконали . свій план 
хлібоздачі, але не припиняють здавати хліб понад 
план. Так від селян с.Тишковець вже надійшло на 
державний заготівельний пункт до 60 пудів хліба. 
Чесно виконують свої зобов'язання перед державою 
Пеца Ганна, яка здала понад 50 кг зерна. Мисик Іван 
теж перевиконав своє зобов'язання на 50 кг. 
Пересез,енець з Польщі Голуб А. теж не відст-ає від 
них. Він здав державі із своїх запасів понад 2 пуди. 
Достроково виконали також план хлібоздачі та 
картоплепоставки Павлюк Дмитро, Заячківський 
Григорій та Дмитерко Іван.95 

Завдяю1 насильницькій здачі хлібопоставок, якою 

керували місцеві комуністи восени 1946 р., зимою і 
весною 1947 року в селі відчувався голод. 
В семирічній школі села Тишковець організовано 
шаховий гурток з учнів 5-7 класів. Учні з великою 
цікавістю вивчають правила гри. Цими днями 
щюведено шахові змагання між кращими шахистами 

гуртка. До фіналу увійшли: Корбутяк Б., Пиндус Я. та 
Дзьомбак М. Перше місце зайняв учень VIII класу 
Корбутяк Б., друге - учень VII класу Пиндус Я. і 
третє - восьмикласник Дзьомбак М.96 

Трудящі Городенківщини висувають кандидатам~ в 
депутати Верховної Ради УРСР товариша Й.В. Сталша, 
т. В.М. Молотова, М.С. Хрущова тu М.О. Дідик.97 

Далі продовжуються арешти та вивезення цілих родин 

із Тишківців. 

1. Пеца Олена донька Онуфрія, 1888 р.н., з донькою 
Василиною (Бандурка) 24 жовтня 1947 року були вивезені в 
Омську область за сина Михайла і зятя Василя. 
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2. Гриrорчук Олена донька Григорія, 1918 р.н., вивезена 24 
жовтня 1947 року в Омську область за зв'язок з УПА. 

З. Дмитерко Євгенія донька Дмитра, 1927 р.н., з мамою 
Тулик Василиною 24 жовтня 1947 року були вивезені на Ур,lЛ за 
брата. 

4. Романиця Марія донька Дмитра, 1921 р.н.. з донькою 
Анною, і свекрухою Романиuею Анною восени 1947 року вивезені 
n Омську область за чоловіка, засудженого в 1944 році. 

5. Галіщук Марія донька Дмитра, 1917 р.н., восени 1947 року 
вивезена в Омську область за чоловіка, засудженого в 1944 poui. 

6. Петруняк Юрко син Олексія, 1895 р.н .. з дружиною 
Марією, сином Іваном та дочками Оленою й Анною в жовтні 
1947 року були вивезені в Омську область за сина Петра та доньку 
Марію. 

7. Дмитерко Михайло син Івана, 1880 р.н., з дружиною 

Оленою та двома дочками Марією та Гафією, восени 1947 року 
вивезені в Омську область за старшу доньку Анну. 

8: Романиця Анна донька Михайла, 1888 р.н., з невісткою 
Василиною були вивезені восени 1947 року в Омську область за 
сина Олексія, засудженого в 1944 році за участь в ОУН. 

9. Заячківська Олена донька Михайла, 1895 р.н., ВJшезсна 
восени 1947 року в Омську область за сина Василя.9н 

1947 р. 
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29 січня М.О. Дідик відвіщuш своє рідне село 
Тишківці. На багатолюдному мітингу було присутніх 

понад 200 селян. Найбільша кімната школи не могла 
вмістити всіх бажаючих зустрінутись зі своїм 
кандидатом. Виступило 8 селян-виборців. Тт. 

Грим,1Люк, Бабинський., Г,1Ліщук :запевнили збори про 

те, що вони ІJіддають голоси за 11ірну дочку 
українського народу, односельчанку, їхню бувшу 

наймичку Марію Олексіївну. 
Зворушливою була промова голови сільської Ради 

тов. Вівчарук: •'Тепер ми об'єднані в одну українську 

радянську державу і вільно обираємо до нашого 

українського парламенту нашу односельчанку кращу .з 

дочок нашої Батьківщини тов. Дідик М.О. Закликаю 

1947 р. 

1947 р. 

1947 р. 

всіх виборців нашого села віддати свої голоси за 

М.О. Дідик.99 

Обидві виборчі дільниці №11 і №12 села Тишковець 
були гарно обладнані, прикрашені портре1'ами та 
плакатами. Рівно о 6 годині ранку почалося 
голосування. Першим на 12 виборчій дільниці 
проголосував 52-річний Василь Федорович. 
Одержавши виборчий бюлетень, він зразу підійшов до 
урю1 і ·сказав, повернувшись до селян: "Голосую за 
кращу дочку нашого народу Марію Олексіївну Дідик. 
Хай живе радянська влада!" 

Великим потоком посунули виборці до виборчих 
урн. День 9 лютого було перетворено в дійсно народне 
свято. До пізнього вечора rр,1Ла музика. Тут був буфет. 

Голосування закінчилося о З годині дня, а остання 

урна від хворих прибула о 6 годині вечора. Всі виборuі 
11 дільниці голосували за кандидата сталінського 
блоку комуністів і безпартійних - М.О. Дідик. На 
одному бюлетні була приписка: "Голосуючи за 
М.О. Дідик - голосую за велику партію - Сталіна, за 
нашого мудрого вождя і вчителя товариша Сталіна, за 
краще майбутнє нашої радянської України. Хай живе 
М.0. Дідик, хай живе радянський народ!"ню 
"Загальні вибори будуть проведені у нас як 
найвільніші вибори і найдемократичніші в порівнянні 
з виборами будь-якої країни в світі." 

й. СТ'JЛін101 

Земельні громади с. Тишковець першими н районі 
розрахуn.1Лися з державою по хлібопоставках. Вони й 
зараз показують приклад в підготовці до вссннно
польових робіт. 

Земельна громада ім. Шевченка, де голо1юю 
т. Романиця Федір, завершує підготовку до весни. Тут 
вже відремонтовано 150 плугів, 113 во:1ін, 140 борін, 4 
сівалки, організовано 98 суприжних груп, :шrотовлсно 
Т'а очищено 30 центнерів зерна. В цьому році 
землеrромада має допоміжне господарство. Вже засіяно 

1
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5 га озимих культур та план:ується посіяти ще 1 гектар 
ярих. Добре готується і земельна громада ім. Франка. 
Голова землеrромади тов. Грималюк по діловому керує 
справами громади. На сьогодні тут вже повністю 

відремо~ван~ весь інвентар: 120 возів, 70 плугів, 55 
пар борш, З сшалки. В землеrромаді працює дві кузні . . ' 
яю усшшно справляються з ремонтом інвентаря для 

селян. В цьому заслуга ковалів тт. Заячківськоrо 
Григорія та Галіщука Данила. Щоб своєчасно 
закінчити всі весняно-польові роботи, тут запланували 
використати корів як тяглову силу. Для цього вже 
привчають 5 пар корів. 

І. Вівчарук. 102 

Комсомольська організація села Тишковець ( секретар 
комсомольської організації т. Заячківський Микола) 
найкраща в районі. Таку оцінку комсомольці 
заслужили своєю роботою. Ця організація налічує JJ 

своїх лавах 16 комсомольців - передової активної 
молоді села. Нещодавно ще 4 чол. прийнято до лав 
ВЛКСМ. Тепер 20 комсомольців в селі - велика сила. 
Немає такої ділянки роботи в селі, в яку б не вникали 
комсомольці. В період заготівлі хліба комсомольці 
працювали по-бойовому і як наслідок, село Тишківці 

першим у районі завершило виконання плану 

хлібоздачі і здало понад план до 500 пудів хліба 
державі. Під час передвиборчої кампанії комсомольці 
працювали агітаторами, роз'яснювали виборчий закон, 
конституцію УРСР і інше. І в результаті: всі виборuі 
села прийняли участь у голосуванні і 99.6~ процент,~ 1 

них відцали свої голоси аа кандидата блоку комуністів 
і безпартійних - свою односельч.1нку М.О .• :1ідик. В 
1юботі клубу комсомольці приймають активну у•1аст1,. 
Це завдяки їм в клубі :юргані:ювано драмгурток, 
вистави якого з з.щоволенням дивляться селяни. 

Особлива заслуга комсомольців сслu полягає в 
тому, що вони ведуть активну боротьбу з рештками 

банд українсько-німецьких націоналістів. 

1947 р. 

Зараз перед комсомольцями. стоїть відповідальне 
завдання: добитися того, щоб всі селяни добре і 
своєчасно підготувалися до сівби. Обговоривши 

постанову Пленуму ЦК ВКП(б), комсомольці села 
Тишковець вирішили очолити роботу бриг.щ~.; по збору 
насіння. В цій бригаді працюють секретар 
комсомольської організації т. Заячківський М. та 

комсомольці Паращук Оксана, Заячківський Микола, 
Буряк Михайло та Атаманюк. Комсомольці села 

Тишковець викликали на соціалістичне змагання з::1 
успішну підготовку та проведею1 весняної сівби 
комсомольців с. Олієво-Королівки. 

В чому ж успіх роботи комсомольців с. Тишковець? 

Він полягає перш за все в дисципліні самих· 
комсомольців. Комсомольські збори тут відбуваються 
регулярно двічі на місяць, на них комсомольці 
запрошують голову сільради, голів земельних гром,щ. 

Кожен комсомолець має конкретне доручення, t\ 

секретар комсомольської організації перевіряє її 

виконання. Наведено також тут порядок н 
комсомольському господарстві, всі комсомольські 

справи тримаються у відповідному місці. 

Прикл,щ роботи комсомольської організації села 
Тишковець гідний наслідування. 

О. Куліковська, 
секретар райкому комсомолу. н,, 

Першими в с. Тишківцях виконали і перевикон,uш 

квартt\ЛЬНИЙ план молокопоставок селяни Гриrорчук 

Семен, який вже здав 124 літри молока, Г аліщук 
Дмитро, Сойчук Євдокія, Довбуш Василь. До 

саботажників молокопоставок належить Пстльоха І., 

Івасюк Г., Джалапин І. 

В. Непотюк, 

зав. приймальним пунктом.1°4 
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27.03.47 р. Відновлено колгосп ім. Т.Г. Шевченка в с. Тишк.івцях. 
Обговоривши питанняя про підготовку до весняної 

сівби, комсомольці села Тишківці вирішили відновити 
в своєму селі колгосп. До виконання свого рішення 
вони приступили на другий же день, виявили 
бажаючих вступити в колгосп селян і зібрали 17 заяв. 
Комсомольці самі показали приклад своїм 
односельчанам, подавши заяви по відновленню їх 
колгоспниками. 

Як тільки пройшла чутка про орrані:з.:щію колгоспу, 
ще 14 селян виявили бажання вступити в колгосп, щоб 
в колективному господарстві швидше вийти на шлях 
заможного щасливого жпття. 

Першими подали заяви про відновлення їх в 
колгосп голова сільради Вівчарук І., секретар 
комсомольської орrаніз:щії Заячківський Микола та 
комсомольці Заячківський М., Ск.іцько В., Остафійчук 
С., селянка Бандурка М. 24 березня ці селяни 
зібр,шися, щоб обрати правління. 

На зборах виступив голова сільради т. Вівчарук: 
- Ми підтримуємо ініціативу комсомольців відновити 
колгосп. Я пропоную назвати його іменем 
Т.Г. Шевченка. Всі присутні одностайно ухвалили 
відновити колгосп ім. Т.Г. Шевченка обрми 
правління. 

Головою колгоспу обрано Ск.іцька В.М., 
замісником голови обрано секретаря комсомольської 
організації Заячківськоrо Миколу. До складу 
правління ввійшли Вівчарук І.Д., Романиця П.І" 
Дзьомбак М.Д. 

Г. Неrодаі"5 

1947 р. Як тільки пройшла звістка про випуск другої 
Державної позики відбудови та розвитку народного 
господарства СРСР, селяни села Тишковець дружньо 
розгорнули підписку. Своїми заощадженнями трудящі 
селяни прагнуть якнайскоріше відбудувати народне 

господарство своєї рідної Батьківщини. В перший день 
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селяни с. Тишковець підпис~ися на 84 тисs1•1і 

карбованців, 23 тисячі крб. зібрано rотівкою. 106 

Село Тишк.івці набирає темпи хлібоздачі червоних 
шшок. Уже третю червону в,шку відправили на пункт 
Заготзерно 14 серпня з 103 підвід, на яких привезли 
400 цнт. зерна. Всього червоними валками село 

Тишківці вивезло 1320 цнт. Актив села і селяни 
Тишківців зрозуміли, що лише червоними валками 

можна домогтися успішного плану хлібозаготівель і 

взяли собі за основу. 
І. Вівчарук 107 

По селу Тишківцих уже 60 хліборобів, які за станом на 
12 серпня повністю викон,ши рі•ший план 

хлібопоставю1. Серед них ееляни-бідняю1: Вівчарук 
Василь, з.-іячківський Григорій, Бойчук В.~силь, Пеца 
Доця, Пец.~ Анна. 108 

Всі заходи щодо здачі хлібопоставок "•1ервоні валки", 
поставки молока, м'}1са, овочів і цукрового буряка 

дали комуністам свої вагомі ''рсзультап1". Все це 
робилося, щоб покорити й розорити селянина. Восени 
1947 р. і зимою 1948 р. в селі відчувався голод. 
Переможцем у змаганні на сьогодні вийшло спожи1Jче 
товариство села Тишківців (голова товарист1щ 

Скицько). В :крамниці с.Тишківців річний план 

товарообігу виконано на 1 О l ,9 процента. До кінця року 
вони реалізують товарів ще на 40 тис. крб. 109 

В селі Тишк.івці працює на вибори 80 агітаторів під 
керівництвом комуніста П. Кондрата. 110 

В листі до товариша Ст.тіна селяни Тишківців 
зобов'язалися до 30-х роковин Великого Жо1пю1 

повністю виконати план поставки молока, :м'яса, 
овочів і сіна. Виконуючи своє слово, тишкі11•1аю1 
пасилилн темпи здачі державі uих продуктів. Вже на 

сьогодні план м'ясопоставки виконано на і і%. Ссл;~ни 
Г . .З.шчкінсьюtй. Ф. Гафтую1к. \·1. Скиш,ко. 
Д. Вівчару~ достроково розрахут~лиси :i держаною rю 
всіх видах поставок. 

І. Вівчарук111 
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Наслідуйте наш приклад. Колектив ленінградських 
робітників звернувся з закликом до всіх трудяших 

нашої країни виконати п'ятирічку за 4 роки. Вже на 
сьогодні селяни села Тишківців повністю виконали 
план хлібоздачі, молокопостаnки, картоплепоставки, 
план контракції цукрових буряків. Ми закликаємо 

всіх селян нашого району наслідувати наш приклад. 
Достроковим виконанням планів держпоставак 
віддячимо любимій Батьківщині за вільне і шасливс 
життя. 

Ганна Дідич, Микола Мисик, Григорій 
Заячківський, селяни с. Тишківців. 112 

Трудящі Тишківської вибор•юї округи висунули 
кандидатами у депутати районної Ради: 

Антонова Миколу Гордійовича 

- начальника районного відділу МДБ; 
Рябченка Федора Михайловича 

- голову Городенківського райвиконкому; 
Паращука Дмитра Васильовича 

- завідуючого тубдиспансером. 11 :. 

1948 р. За приналежність до ОУН та підтримку підпілля 
заарештоnані та засуджені: 

1. Скіцько Микола син Дмитра, 1928 р.н., термін 25 років 
відбував у Новосибірську. 

2. Пронич Дмитро син Андрія, 1924 р.н., термін - 10 років, 
помер в Канаді. 

3. Бабинський Михайло син Василя, 1925 р.н., термін - 15 
років. 

4. Гриrорчук Іван син Михайла, 1921 р.н .. термін - 15 років, 
помер в 1956 році. 

Також було заарештовано і засуджено: 
1. Петруняка Федора сина Макія, 1873 р.н., взірцевого 

господаря і активного культурно-громадського діяча. Засуджений 

~1к куркуль і за нездачу поставок на 1 О років з конфіскацією всього 
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майна. Термін відбував на Закарпатті. Після .:шільнсннн помер в 

селі 1953 року. . .. 
2. Грималюка Миколу сина Данила, 1882 ~.н. Вз1рцев:~ш 

господар, активний громадський діяч. Ареш:говании в 1948 ?ОЦІ з 
повною конфіскацією майна. Помер в Тишювцях в 1953 ~ЦІ. 

3. дідика Данила сина Олексія, 1882 р.н. Засудженим в 1948 
. 1976 . 114 

році. Помер в сел1 в рощ. 

1948 р. 

1948 р. 

1948 р. 

1948 р. 

1948 р. 

Весною на фермі в селі Тишківцях нарахо~~алось 22 
свиней. Також є три дійних корови, 4 нетелt 1 4 телят. 

д. Слободян, свинарка. ш 
В селі Тишківці вперше в історії села відкрито 
лікарню. Також село по всіх компаніях рахується 

першим по району. 
І. Вівчарук116 

Станом на цей день с. Тишківці займало l місце в 
. .б . . 117 

район~ по виконанню плану хл1 оздач1. 

В селі Тишківці відкривається середня школа. Що 
дасть змогу сільській молоді після .. закінчення 
семирі•іки здобути середню освіту, не вшжджаючи з 

села. 118 • 
Ввечері сільський клуб переповнив~я людьми. В клуб~ 
було показано світлову газету. Зм1н~валися ю~ри.' 
екран розповідає про колгосп ,м. Шев 1енк,1. 
Передовик Іван Дмитерко продав ~онад план З 1 кr 
пшениці, Лесь Бандурка - 32, Фед1р Скнцько - 60, 
Микола Романиця - 60. Всю гостроту критики 
світлова газета спрямувала на куркулів Андрія 
Дзьомбака, Федора Петруняка, Миколу Грималюка. 
siкi затримують хлібозда•1у. Газета . закл~1к.1є ссю1н 
поступати в колгосп і подає колгоспи~ частшки: 

У колгоспі ссш1нин 

По•~ан працювати. 

За рік хліба :шробин -
Нема де дівати. 119 
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1949 р. Як ми організували хлібоздачу 
Підготовляючись до молотьби, комуністи с. Тишкінець 

нзяли :юбов'язання з перших днів широко ро:.горнутн 
хлібоздачу, щоб до 20 серпня першими по раіюну ш1конаш Ul' 

важливе і почесне завдання. 

З першого ж обмолоту ми організовували великі •1ервоні 
ш~лю1 з хлібом державі і зразу ж зайняли першість по району. Але 
через кілька днів нас випередили Рашківці. Довелосн ще більш 
напружено попрацювати, переставити свої сили на кvтках, глибше 
використати всі засоби і форми агітації, і зно11); ми вю-ішли 
передовпками. 

Як же ми організовуємо хлібоздачу'! В сел і постійно 
працює агітколектив. 80 агітаторів ми розкріпили по З 
землеrром:щах. В землеrром:щах ui люди /Ю3Кріплсні по 
десятихатках (кутках). У нас всі дспутат11 сільської Ради. всі 
десstтники лронощпь агітащино-масову роботу. Партіііна 

організація (секретар парторганізації т. Прусаков) регулнрно 
п1юводить з агітаторами семінари, перевіряє їх роботу, на ходу 
виправляє їх ходи, дає нові 11ка:зівки. В останній час ми почали 
п1хщю1шти за прикладом Мар'їнців. Всі форми агітації 

ш1кор11стооуємо. І це дало хороші наслідки. Ось як працює 
кращиіі агітатор Микола ЗшІ'JКіnський. На куток нін щодю1 
приходить з новою літературою. Для селян організовує голосне 
•штання уривків з к1х1щих тnvрів · р:щянсью1х письменників, 
зшзжди веде бесіди про міжнародне становище, розказує, яких 
успіхів добилися хлібороби сусіднього села Рашкі1щі, ~,к іде 
хлібозд.tча в селі Котиківці. 1.:сляни якого :1 нами ·1магак111,ся. 

Тов. З:шчківськиіі в :землегромаді ім. Шев•1енка заздалегідь 
склав списки селян, н:uшгодив точний облік :щачі :Jерна, 

орrанізушш взаємодопомогу на вивезенні хліба. Наслідки такої 
роботи прекрасні землегро:м:ща викон.~ла річний план 
хлібопостшюк на 40%, тоді як все село - на 30%. Тvт селянин 
1mm Дl\ІІіїеJжо ще першого серпш, перевиконав свііі рі~1ний п,1ан, 
а Васнль Купч1111ськиіі, виконавши свій план по хлібо:щачі, 
одночасно розрахувався по всіх видах поставок і сплатив 50% 
фінансо1шх податків за 1949 рік. 

Так само працює агітатор Михайло Вівчарук. у•штсл1,ка 
Ганна Вінник, Василь Капшій та інші. 
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Агітколектив мобілізує навколо себе актив із бідю1ків. З їх 
допомогою комуністи зуміли І серпня організувати 2 великі валки 
з хлібом, s1кі доставили на приймальний пункт 1300 u. 1ерна. 
замість 954 ц. за денним графіком. 

Комуністи Русін, Прусаков •~асто проводять збори сеш1н 
при сільр::щі, при землеrром::щах і навіть ло кутках. На таких 

зборах вчителі читають лекції, провадя1:}> бесіди на різні теми. 
Недавно за ініціативою комуністів села випущено перший 

номер світлової газети. На селян ця газета зробила величезний 

вплив. 

Для кращого обслуговування хлібоздавців комуністи 

організували селян· з підводами, щодня біля сільради чергує ло 4 
підводи. 

Разом з хлібоздачею комуністи села мобілізують весь актив 
на щоденне проведення серед селян пропаганди переваг 

колгоспного л::щу н::щ одноосібним, ведемо непослабну боротьбу з 

куркулями, які саботують виконання державних завдань. 
Так комуніспt і агітатори села використовують всі форми 

аrітацйної роботи на те, щоб до 20 серпня повністю розрахуватися 
по хлібопоставках. 

1949 р. 

1949 р. 

І. Вівчарук, голова сільр:щи. 1211 

За перевищення втщи і застосування незаконних 

жахливих методів по насильній колективізації селн 
Тишківців і навколишніх сіл було засуджено до 

тюремного ув'язнення голову Тишківської сільської 
Р,щи тов. Вівчарука 1.Д. 
В цьому році за приналежність до ОУН-УПА та 
підтримку збройного підпілля ОУН заарештовані та 
засуджені НКВД п1шківськl хлопці: 

1. Белей Іван син Василя. 1925 р.н., термін 10 років. 
2. Джшшпин Михайло син Олексія. 1924 р.н.. термін І О 

років. 
З. Пеца-Довбуш Іван син Василя, 1928 р.н., термін lU років. 
4. Завадовський Петро син Григорія, 1929 р.н.. термін 1 О 

років. 

5. Рощук Іван син Андрія, 1927 р.н., термін 10 роюн. 
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6. Дмитерко Іван син Андрія, 1919 р.н., член ОУН З 1939 
року. Закінчив сільську школу. Був активним учасником 
драматичних гуртків при сільській •штальні "Просвіта". З 1940 
року був в армії, арештований в 1948 poui. засулжений на І О років. 
загинув у таборі на Воркуті, де є його могила, в якій він 
похоронений разом з Лук'яном Антонюком з села Грушів 
Коломийського району. 

7. Пронич Василь син Михайла, 1924 р.н., термін 10 років. 
8. Петльоха Дмитро син Івана, 1915 р.н., термін 10 років. 
9. Скіцько Василь син Гната, 1912 р.н., член ОУН з 1942 

року. Закінчив сільську школу, селянин. В 1944 році забраний до 
армії. Був на фронті, демобілізувався з армії і працював в колгоспі 
бригадиром. В 1949 році був заарештований НКВД і суджений на 
10 років. Відбував термін в таборах ГУЛАГу. Повернувся і помер в 
селі. 

10. Петруняк JЗасиль син Миколи, 1923 р.н., термін 10 років. 
11. Дзьомбак Михайло син Івана, 1932 р.н., термін 5 років. 
12. Дзьомбак Василь син Івана, 1929 р.н., термін 10 років. 
13. Куницький Михайло син Григорія, 1901 р.н., термін 5 

років. 
14. Іванійчук Василь син Івана, 1923 р.н., участь в УПА, 

термін 1 О років. 
15. Заячківський Василь син Данила, 1927 р.н., термін 10 

років. 
16. Заводовський Василь син Григорія, 1927 р.н., член 

Юнац1'Ва ОУН з 1943 року. Освіта - 6 класів. Арештований в 1949 
році. Засуджений на 10 років. Термін відбував в таборах ГУЛАГу. 
Помер в селі Вікні. 

17. Дзьомбак Василь син Дмитра, 1928 р.н., термін 10 років. 
18. Неїла Василь син Михайла, 1927 р.н., термін 10 років.121 

1949 р. 

1949 р. 
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Незадовільно проходить підготовка до весняної сівби в 
колгоспі Чапаєва, с.Тишківці. Там досі не закінчено 
збір посівматеріалу, не усуспільнено інвентаря. 122 

Підnано гострій критиці комунісТ'а П русакова -
керівника фізкультури в школі секретаря 
парторганізації села. В селі він займався 
вимагательством, пив і rуляв. 12·., 

М. Чорнопиt:1,кий. 

1949 р. 

1949 р. 

1949 р. 

1949 р. 

1949 р. 

1950 р. 

1950 р. 

1950 р. 

1950 р. 

1950 р. 

В Тишківцях не здали посівматеріалу аЗаступник голови 

колгоспу ім. Чапаєва Михайло Заячківський, завгосп 
Микола Петруняк, а рахівник колгоспу Федір Гудзак 
навіть землі і інвентаря не усуспільнив. 124 
Гострій критиці піддано голову колгоспу ім. Чапаєва 

- Джалапина "Джалапин проти культури". Де голова 
відмовився виписувати "Прикарпатську правду" і "За 
більшовицьку працю" .12s 
Агітатори села Тишківці, вчителі місцевої сільської 

школи, Порфирій Якович Пасічний - керівник, 
М.С. Передерій піонервожата, Савченко Г., 
Шапов,1Л, Кашпій, М.Д. Бабинська - вчителі.126 

В Тишківській СШ створено гуртожиток для учнів з 
інших сіл на 45 осіб. Сільр,ща виділила і закріпила за 

школою три будинки.121 

В Тишківській СШ цього року відкриваєтьсJІ 9 клас. 
Директор школи І. Шлемкевич. ш 

З села Тишківців були вюJезені: 

Дзьомбак Андрій син Василя, 1893 р .. н.. 'J 

дружиною Оленою і малолітнім сином Василем, були 

вивезені 1950 року в Томську область, за синів Василя, 
1921 р.н. - члена УПА, та Андрін, 1924 р.н. - дивізіJІ 

"Г.1Личина" .129 

В селі Тишківці закінчено по1шу насильну 

колективізацію. Вся приватна земля була :~абрана від 

селян села. 130 

Голова сільської Р,щи села Тишківців - І. Хілевич, 

голова колгоспу ім. Шевченка т. Брус М.В. 130 

Незадовільна робота завідую•юго клубом 

т. Шинкарука. Відколи тов. Шинкарук працює в клубі, 

не поставлено жодної вистави. Він чекає указу 

''зверху·•. ІЗІ 

Галіщук Олена з колгоспу ім. Шевченка настригла 2 кг 
колосків та забрала з поля З снопи. Ро..1крадачів буде • 
притягнуто до відповідальності. 132 
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13 серпня 
1950 р. 

1950 р. 

1950 р. 

1951 р. 

1951 р. 

1951 J). 

1951 р. 

1951 р. 

1951 р. 
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Укрупненю1 колгоспу в селі Тишківці. Тепер у i.:c:11 

замість двох артілей jм. Ч,:mаєва та ім. Шевченка Е 
один великий колгосп ім. Шевченка. 

Розширено примjщення для птицj, будується дві 
конюшні, відремонтовано млин. Висівається кок.саrиз 
і чумиза, розширюються фруктові нас;щження. 
Колгоспники села Тишківці з 11еликою радістю 
сприйняли ініціативу укрупнення колrоспу.1зз 

В Тишківській середній школі обладнано піонерську 
кімнату. В класах поставлено бюсn1 Леніна і 
Й.В. Сталіна, а також О. І<.ошовоrо та З. Космодем'ян
ської.134 

Головою сільської Р,щи села Тишківців був обраний 
т. Василь Скіцько.1зs 

В селі Тишківці в колгоспі ім. Шевченка працюва,10 8 
ковалів: гр. Заячківський, І. Мисик, Онуфрій 
Дзьомбак·, Данило Галіщук, Петро Парашук, Василь 
Ткачик та інші. ~зб 

14 лютого механік В. Кавчук та коваль І. Мисик 
відремонтували і запустили сільський млин.1з1 
В селі Тишківці відкрито дитячі ясла. Для цього 
відведено 4 просторих приміщенни, виділено 
доглядачок та заготовлено продукти. ш 

Секретар парторганізації колгоспу ім. Шевченка 
т. Л. Мартинович. Комсомольська орrанізаціs1 С.Ш. -
50 чоловік. 139 

29 липня відбулися багатолюдні збори колгоспників 
артілі ім. Шевченка, на яких селяни одержали акт на 
вічне користування землею. 140 
Колгосп ім. Чапаєва та колгосп ім. Шевченка н селі 
Тишкінцих об'єднані в одне господарство, яке 
прийняло назву ім. Шенченка. Його основний 
ниробничий напрям . рільництво і гром.щське 
тваринництво. Він має 3136 га земельних угідь. в томv 
числі 2505 га орних земель, 53 га сіножатей. 75 га sl\їГі;, 
та пасонищ, 49 га під садами. 16 r·a - стш;ки. 

1951 р. 

1951 р. 

1951 р. 

Вирощували пшеницю, жито, кукурудзу. цукровий 
буряк, тютюн, картоплю. ї 4 1 

В селі Тишківці була середня школа, :1ікарня на 25 
ліжок, родильний пункт, 4 магазини і буфет, сільське 

споживче товариство, три бібліотеки - сільська, 
клубна та шкільна - де є до 6 тисяч книг.142 
Село буде електрифіковане. В колгоспі ім. Шевченка 
відбулися збори по питанню електрифікації села. З 

доповідпю про план будівництва сільської 

електростанції виступив секретар райвиконкому 

тов. Грибчук. Колгоспники вирішили н 1952 році 
побудувати електростанцію потужністю 52 кіловати. 143 

За спогадами В.Д. Паращука така електростанція 

була побудована в колгоспі н 1954 році. Її тягнув мотор 
від трактора ДТ-54. На ній працюнали позмінно Дідик 

М.Д. і Джалапин І.С., вона на той час забезпечувала 

лише колгосп і на зимовий період декілька хат в селі. 
А договір з Станіславською конторою "Сільенерrо" 
було заключено в 1962 році весною і того року було 
проведено по всьому селу.•44 
В цьому році органами НКВД була викрита сільська 

підпільна організація ОУН "Український юнак". Були 
заарештовані та суджені тишківські юнаки: 14s 

1. Дідик Ярослав син Олексія, 1932 р.н., термін 25 років. 
2. Берник Василь син Петра, 1931 р.н., термін 25 років. 
3. Романиuя Михайло син Василя, 1933 р.н .. термін 25 років. 
4. Дзьомбак Василь син Дмитра, 1930 р.н., термін 25 років. 
5. Вівчарук Василь син Василя 1930 р.н., термін 25 років. 
6. Панлюк Михайло син ВасишJ, 1934 р.н., термін 25 років. 
7. Пстльоха Іван син Андрія, 1932 р.н., термін 25 років. 
8. Краснодемський Микола син Василя, 1932 р.н., термін 25 

років. 
9. Данчук Дмитро син Михайла. 1931 р.н .. термін 25 років. 

10. Линдус Ярослан син Інана. 1930 р.н .• термін 25 років. 
11. Пеца-Довбуш Михайло син Василя, 1921 р.н .• термін 25 

років. 
12. 
13. 
14. 

Бабин ський Микола син Інана, 1933 р.н .. термін 25 років. 
Скіцько Микола син Дмитра, 1928 р.н .• термін 25 рокін. 
Романици Василь син Івана, 1929 р.н .. термін 25 років. 
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Еміrрація 

Нашого цвіту - по всьому світу. Цей вислів все <Jастішс 
вживається, коли мова заходить про українську діаспору. Ще 

донедавна ми в Україні мали дуже мізерні дані про поселення 

тишківчан в інших державах. Факти ці замовчувалися бо мовляв 
б . ' ' У зару 1жних державах живуть лише українські буржуазні 

націоналісти. 

А тим часом, в США і Канаді, Великобританії і Німеччині, 
Австралії і Франції, Польщі і Чехословаччині проживали і 
проживають багато вихідців з Тишківців, які вкладають чималу 

л~пту в розбудови Української Держави, української культури, 
л1тератури. Серед наших краян є бізнесмени, науковці, люди, 
якими по праву гордяться Тишківці. 

У своїй праці ми вже частково згадували про еміграцію з 
села, а зараз доповнимо її матеріалом, який люб'язно передала нам 

п. Наталя Мартюк (Петруняк) з Торонто. 
Перед другою світовою війною приїхuли до Кашщи: 

Діди~1, Сойчуки, Заячковські, Василь і Іван Бсрники, Андрій і 
Анна Проничі, Михайло і Василина Моргани, В:с1силь Гудзак і 
його жінка з дочкою і сином, Микола Мисик, Олексій Гарбарук, 
ці всі жили в Онтаріо. Тільки Анна Пронич ще живе їй біля 90 
~окіп. Василь Лисак жив у Монреалі. У Саскочевані ~ли Дмитро 
1 Василь Рощуки, Дмитерко і Вівчарук. 

По війні приїхали: Петро Петруняк з жінкою і дітьми 
Марія Глуханюк-Кассіян (2 дочю-1, одна народилась в Канаді): 
Дмитро Непотюк оженився н Торонті (мають 2 дочки і сина). 
Никола Бандурка оженився в Німеччині, мають одного сина. 
Дмитро Джалаnин оженився в Канаді. Михайло Дзьомбак 
(Ю~чишин) нежонатий помер 1989 року. Андрій і Анна Проничі, 
пршхали: з молодшим сином до Кан:щи, старшого залишили в 

Тишківцях (бо не мали досить грошей). Тут ще вродилася їм 
донька. В 1969 році вдалось стягнути сина Дмитра і:з жінкою. 
сином та дочкою із . Сибіру до Канади. Кілька літ тому Дмитро 
помер на удар серця. В 1993 році в Кіс1наду переїх;;ш, одружившись. 
Сойчук Іван, син Михайла (1966 р.н.) Проживає в Ванкувері. 
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В Америку до шини виїхали Грималюки і Скіцьки. По 
війні: Марія Петруняк з сином і дочкою, чолевік Михайло прибув 
в Чікаго аж в 1956 р., Наталка Грималюк-Григорчук (мають 2 
сини та доньку). 

Дарія Грималюк-Балух з чоловіком і донькою, ще одна 

донька і син народилися в Чікаго. 
Никола Василик (оженився в Америці, має сина і доньку). 
Никала Паращук - жонатий, має доньку. 
Лаврів-Гайдейчук з чоловіком (обоє вже померли). 
До Англії по війні прибули: Дзьомбак Михайло, помер в 

Братфорді в 1973 році. 
Скіцько Іван помер в Едінбурзі в 1976 році. 
Золотарук Іван помер в 1981 році. 
Лисак Дмитро помер в 1989 році. 
Скіцько Василь - трагічно загинув в 50 -х роках. 
Кульчинський - помер теж. 
Проживають (по розповіді Івана Мисика). lван Мисик в 

Едінбурзі (ШотландіJІ), Павлюк Дмитро, Дідик Дмитро. 
Заячківський Іван 1., Скіцько Дмитро Ю., Грималюк Іван, 
Паращук Василь. 

·В Німеччині проживають: Олексій Дідик, Іван Грималюк 
(Николи), Федір Кульчинський. 

Як бачимо, список цей далеко не повний, не всіх 
тишківчан вдалося нам зібрати. Гірка доля розкидала їх по всіх 
континентах, а час багато стер з пам'яті. 

Але рідне село, рідну землю нині сущі не забудуть ніколи. І 
з деяким часом, я впевнений, ми постараємось розширити ці 
записюІ. 

Ми ж українці, ми одного роду і не цураймося його ніколи! 
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Користуючись пагодою, автор висловлює щиру 
подяку паиі Наталії Петруняк-Мартюк, 
заходолt якої збиралися збірки иа видавтщтво 
ztієї ютги, а тако:нс щиросердечио дякує 
добродіям, коттом яких видаио "Історію 
Тишківців ": 

,/(JнитровіІ(:нсалапину 
І(м.итрові Непотюку 
Николі Бандурці 
Ярославові Петруняку 
Марії Глуханюк-Кассіян 
Наталії Петруняк-Мартюк 
Наталії Грималюк-Григорчук 
/(арії Грималюк-Балух 
Лідії Петруняк-Колючі 
Миколі Васuику 
Іванові Мисику. 

Використані джерела та література 

І період 

Вступ - 1848 рік 

1. Івано-Франківський краєзнавчий музей (вЇдділ археології) 
2. В. Грабовецький, ·'Гуцульщина" XVI-XIX ст., ст.42. 
З. І. Фрш-1ко, твори т.19, ст.574. 
4. М. Грушевський, ІсторЇя України. ст.196. 
5. ЦДІА України у ЛьвовЇ, ф.6., ол.І, слр.l. док.404. 
6. К. Пуласький, хроніка Польських родів шляхетських 

ПодL1ш1, Волині і України т.l, ст.80, Броди, 1911 р. 
7. MRPC ІVВЗ VCV XV ст.209, Варшава. 
8. ЦДІА України у Львові, ф.6., оп.l, сщ>.304, ст.119. 
9. ЦДІА України у Львові, ф.134., оп.2, спр.42, ст.12.32. 

10. Д. Яблоновський, Польська XVI віку, т.8. 
11. ЦДІА України у Львові, ф.6., оп.І. спр.145, ст.1002. 
12. Є. Горнова. Стосунки економічно-сполечні в містах сейму 

Гміцейськоrо в летах 1590-1648. 
13. ЦДІА України у Львові, ф.5, ол.І, спр.109, ст.73. 
14. ЦДІА України у Львові, ф.5, оп.2, слр. І, ст.33. 
15. Історіs1 замку Раковецькоrо, Варшава, 1911, ст.36. 
16. ЛНБ АН України, ф.145, спр.85, ст.1-17. 
17. ЛНБ АН України, МФ-77, ст.34. 
18. ЦДІА України у Львові, ф.146, оп.20, спр.2, ст.І. 
19. ЦДІА України у Львові, ф.19, оп.10, од.зб.7, ст.2-47. 
20. ЦДІА України у ЛьвовЇ, ф.146, оп.-19, ст.1-37. 
21. ЦДІА України у Львові, ф.20, оп.11, од.зб.114, ст.2. 
22. ЦДІА України у Львові. ф.146, оп.20. спр.2, ст.2., оп.19 
23. UДІА України у Львові, ф.)46, оп.19, спр.1955. ст.25. 
24. UДІА України у Львові. ф.146, оп.20. спр.828. ст.1-17. 
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11 період 
1848 - 1939 рр. 

25. І. Франко, "Переводи і насл.ідування Осипа Шухевича", 

Львів, 1883 р. 
26. ЦДІА України у Львові, ф152., спр.3019, ст.39-43. 
27. ЦДІА України у Львові, ф.735, оп.І, спр.1, ст.1-175. 

ЦДІА України у Львові, ф.309, оп.І, спр.371. ст.І-42. 
ЦДІА України у Львові, ф.362, оп.І, спр.418. 
АНБ АН України, ф.493,спр.111-85, ст.1-4. 

''Діло", ч.224/16/ІV,1915, ст.1-4. 
28. ЦДІА України у Львові, ф.168, оп.l, спр.1817, ст.129. 
29. "Городснщина"., ст.777-779. 
30. ЦДІА України у Львові, ф.348, оп.І, од.зб.5546, ст.І-54. 
31. "Шематизм", 1890 р., ст.66-67. 
32. "Городенщина", ст.257. 
33. "Діло", 11/12-1892, ст.2. 
34. І. Романюк, "Край"л 1992р. 
35. ЦДІА України у Львові, ф.165, оп.2, од.зб.І 122, ст.7. 
36. '.'Нова зоря", 12.07.1934 р., ч.51. 
37. "Шематизм",1897 р., ст.25. 
38. "Городенщина", ст.258 
39. ОДА в Івано-Франківську, ф.504, оп.І, спр.536, ст.35-36. 
40. ЦДІА України у Львові, ф.348, оп. І, од.зб.5540. 
41. "Земля Станіславська", ст.165. 
42. ОДА в Івано-Франківську, ф.2, оп.І29, од.зб.130, ст.135. 
43. ОДА в Івано-Франківську, ф.2122, оп.І, од.зб.82, ст.92. 
44. Д.Г. Дмитерко, "Спогади". 
45. Скоровід rмін людності та будності, ст.56. 
46. "Діло". 10.1922р. 
47. ''Городенщина". ст.192-194. 
48. LЩІА України у м.Львові, ф.348, оп.1, од.зб.5546, ст. І -54. 
49. Книга адресована польська, ст.1833 
50. LЩІА України ум.Львові, ф.348, оп.l. од.зб.75, ст.І. 
51. "Шематизм", 1927, ст.19-20. 
52. Книга адресована польська, 1927р., ст.1833 
53. І.ЩІА України ум.Львові, ф.205, оп.І, од.зб.894. ст.15. 
54: ·•шематизм", 1930р., ст.41-42. 
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55. "Городенщина'', ст.216-219. 
56. Спис сподрієм на l.l.l934p., ст.137 
57. ОДА в Івано-Франківську, ф.221, оп.І, од.зб.262, ст.23. 
58. ЦДІА України ум.Львові, ф.348, оп.l, ст.1-47. 
59. Скоровід станіславського воєводства, Р.1934. 
60. "Шематизм", І935р., ст.48. 
61. "Городенщи:на'', ст.337. 
62. "Городенщина", c-r.284. 
63. "Шематизм", 1938р. 
64. ОДА в Івано-Франківську, ф.519, оп.І, спр.117, ст.55. 
65. "Городенщина", ст.812. 
66. "Городенщина", ст.507-508. 
67. "Городенщина'', ст.777-780. 
68. С. Шухевич. "Моє життя'', Лондон, 1991р. 
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ІІІ період 

(1939-1951 рр.) 

69. "Городенщина'', ст.741. 
70. І.Д. Грималюк, ''Спопщи·· 
71. І.Д. Грималюк, "Спогади" 
72. ОДА в Івано-Франківську, ф.221·, од.зб.226, ст.23. 
73. "Городеншина'', ст.406. 
74. ''Прик..~рпатська правда·•, 8.03.1945р., 12.01.1947р., О6.1979р. 
75. ОДА в Ів~жо-Франківську, ф.221. оп.І. од.зб.226. ст.24. 
76. ОДА в Івано-Франківську, ф.2014, оп.1, ст.150. 
77. ОДА в Івано-Франківську, ф.2014. оп.І. ст.151. 
78. О.С. Скіцько, ''Спогади". 
79. ''Край", 17.10.1992р., №42. 
80. ОДА в Івано-Франківську, ф.2014, оп.І, ст.151. 
81. Д.Г. Дмите1жо, "Спогади". 
82. Д.Г. Дмитерко. "Спогади''. 
R3. ОДА n Івано-Франківську, ф.2014. оп. І. ст.15~. 
84. Д.Г. Дмитерко, ·'Край'' 17.l0.191.J2p. 
85. Д.Г. Дмитерко, "Спопщи". 
86. Д.Г. Дмитерко, "Спопщи". 
87. '·'Край", 17.10.1992р. №42 
88. Д.Г. Дмитерко, "Спогади''. 
89. Д.Г. Дмитерко, "Спог~щи". 
90. Д.Г. Дмитерко, '·Спопщи". 
91. "За більшошшьку Праuю" - орган Городенківського 

райкому КПУ, 13.10.1946р., №84. Дt1льшс -- ЗБЛ 
92. ЗБП, 17.10.1946р., №85. 
93. ЗБП, 24.10.1946р., №95. 
94. ЗБП, 17.10.1946р .. №96. 
95. ЗБП. 12.12.1946р .. №98. 
96. ЗБП, 15.12.1946р., No99. 
97. ЗБП, 5.1.1947р ... №2. 
98. Д.Г. Дмитерко, "Спогади''. 
99. ЗБП, 2.2.1947 .. №7. 

100. ЗБП, 13.2.1947р .• №13. 
101. ЗБП, 30.1.1947р .. №9. 
102. ЗБП. 16.2.1947р .. №14. 
103. ЗБП. 16.3.19471)., №22. 
104. ЗБП. 20.03.1947р., №23. 
105. ЗБП, 27.03. 1947р., №25. 
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106. ЗБП, 5.05.1947р., №37. 
107. ЗБП, 17.08.1947р., №66. 
108. ЗБП, 17.08.1947µ., №66. 
109. ЗБП, 16.І0.1947р., №83. 
110. ЗБП, 16.11.1947р., №92. 
111. ЗБП, 21.09.1947р., №76. 
112. ЗБП, 30.11.1947р., №96. 
113. ЗБП, 7.12.1947р., №98. 
114. Д.Г. Дмитерк9, "Спогади''. 
115. ЗБП, 17.06.1948р., №49. 
116. ЗБП, 24.06.І948р., №51. 
117. ЗБП, 1.08.1948р.; №62. 
118. "Прикарпатська правда'', 26.06. І948р. 
119. ЗБП, 5.08.1948р., №63. 
120. ЗБП, січень 1949р. 
121. Д.Г. Дмитерко, "Спогади". 
122. ЗБП, 13.03.1949р., №21. 
123. ЗБП, 3.04.1949р., №27. 
124. ЗБП, 10.04.1949р., №29. 
125. ЗБП, 15.05.1949р., №39. 
126. ЗБП, 29.05.1949р .. №43. 
127. ЗБП, 9.06.1949р., №46. 
128. ЗБП, 14.08.1949р., №65. 
129. Д.Г. Дмитерко, "Спогади". 
130. ЗБП, 19.01.1950р., №7. 
131. ЗБП, 5.01.1950р., №6. 
132. ЗБП, 23.07.1950р., №59. 
133. ЗБП, 13.08.1950р., №65. 
134. ЗБП, 20.08.1950р., №67. 
135. ЗБП, 14.12.1950р., №102. 
136. ЗБП. 25.01.1951р., №7. 
137. ЗБП. 1.03.1951р .. №1~. 
138. ЗБП, 22.03.1951р., №23. 
139. ЗБП, 12.04.1951р., №30. 
140. ЗБП, 5.08.І95Ір., №63. 
141. ОДА в lшшо-Франківську. ф.2014. оп.І. спр.61. ttpк.154. 
142. ·'Прикарпатська правда", 195Ір .. №170. 
! 13. ЗБП, 2.12.І95Ір .. №97. 
144. В.Д. Паращук, "Спогади··. 
145. Я.О. Дідик, В.П.Берник, ··споr:щи··. 
146. Н.П. Мартюк /Петрую1к/, "Спог:щи". 
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До •tитачів! 
Ви оз11айомU.ІІись з 11ашим довід11иком. 
Якщо Ви 11очер1111у.11и з 11ього щось корис11е і 

цікаве, вважаємо свою 11рацю 11е мар11ою. 
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