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 Щоб віддати земний уклін всім, хто відстояв 

Свій вік 

Свій дім,

Свій чесний хліб…

 Щоб  поглибити свої знання про 
діяльність “Руської трійці”;

 Щоб пізнати велич і трагедію стрийських
будителів;

 Зберегти і примножити у собі та у своїх 
сучасників  дух українця.



У чарах  карпатської  хвої,
У срібних туманах століть
На березі річки гірської –
Стрий – місто кохане лежить. 

В.Романюк 
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Олекса Бобикевич належав до 
тих, кому років було даровано 
мало, а зробити вдалося
багато. Він жив у період, коли 
священик міг не лише
душпастирювати, але й 
займатися громадською, 
політичною, культурною, 
економічною й іншою
суспільно-корисною
діяльністю. Для Стрия отець
Олекса Бобикевич став 
просвітницьким лідером, одним 
із трьох будителів, зачинателем 
«Стрийської трійці» (як 
називали згодом союз 
Бобикевича-Олесницького-
Нижанківвського).



Сто років тому Євген
Олесницький був одним із
національних лідерів, одним 
із найвпливовіших
українських політиків, 
успішним адвокатом, 
економістом, видавцем, 
публіцистом, культурно-
просвітнім діячем.

Його діяльність була такою 
багатогранною, що іменем
Олесницького позначили цілу
епоху. За красномовство його
назвали «золотоустим». 
Послухати його виступи в 
Галицькому сеймі чи
віденському парламенті
приходили навіть чужинці. 



Попри це, Євген Олесницький цілковито присвятив себе 
служінню рідному народові, передусім найбільш незахищеним
верствам населення. Зробивши блискучу адвокатську
кар’єру, він став захисником простих селян-страйкарів. Саме
з нього Іван Франко писав свої «Перехресні стежки»



Він був одним із тих фундаторів
українського відродження, яких в 
цьому краю називають «стрийська
трійця»: Олесницький, Бобикевич, 
Нижанківський. Смію припустити, 
що ім’я Остапа Нижанківського
було б таке ж відоме, як і Миколи
Лисенка, на якого він все життя
рівнявся. Однак стрийському
музиканту не вдалося здобути
відповідну освіту. Його так і 
вважали завжди «музичним
самородком» та «самоуком». 
Окрім того музику довелося
відвести на задній план, коли 
Нижанківський з волі батька став 
священиком. То була велика 
життєва драма цього композитора.



У виданнях радянського періоду його життєвий шлях 
висвітлено однобічно– в основному звернуто увагу
на те, що він був «український композитор, хоровий
диригент муз.-громадський діяч». Ще одна 
особливість представлення його характеристики у 
радянський період є те, що до його імені не 
приписали приставки «буржуазний». Таку
приставку в радянський період використано до 
багатьох представників галицької інтелігенції



Відкрито в 1987 році





Школа ім. М. Шашкевича

У 1911 на кошти громад 
двох сіл Дуліби і 
Грабовець збудовано нове
приміщення головного 
корпусу, яке на честь 
сторіччя від дня 
народження Маркіяна
Шашкевича названо його
іменем. В радянський час 
напис на фасаді було
заштукатурено, а ім’я 
будителя не згадувалося.







Сила будителів
передається нащадкам. І 
йдуть вони у мандрівку  

століть з їх духа печаттю….




