
ІМЕННИЙ ФОНД ОРЕСТА ГОРОДИСЬКОГО  

 

  

 

Фонд Ореста Городиського (США) складають книги із приватної бібліотеки 

магістра Ореста Корчак-Городиського, який є уродженцем м. Станіславова. 

Життєвий шлях пана Ореста – це історія національно свідомого українського 

інтелігента, який через гру долі був змушений залишити Україну.  

 

Початкову освіту він здобував у народній школі імені Маркіяна Шашкевича 

(1924 -1928 рр.), продовжив навчання в Українській Державній Гімназії 

(1928-1939 рр.). У вересні 1939 року разом з іншими молодими українськими 

патріотами потрапив під суд. Це був останній політичний судовий процес, 

що відбувався вже під час вторгнення німецьких військ на територію ІІ Речі 

Посполитої.  

 

Скориставшись тимчасовим безладом, пов’язаним із евакуацією польської 

влади, юнакам вдалось уникнути покарання. Опинившись на території 

Лемківщини, О.Корчак-Городиський вчителював, працював секретарем 

Української гімназії в м. Ярославі. Далі – перебування при німецькій армії 



перекладачем.  

 

Тоді ж він познайомився і заприятелював з відомим українським 

письменником, перекладачем, критиком Освальдом Бурґґардтом ( Юрієм 

Кленом). Після відступу армії ІІІ Рейху з України, О. Корчак-Городиський 

вступив до лав Волинського легіону самооборони і в складі цього легіону в 

1945 році перейшов до 1-ої дивізії Української Національної Армії. Разом із 

побратимами-дивізійниками потрапив у полон до англійців. Перебуваючи у 

таборі для полонених у м.Ріміні (Італія), він не втрачає оптимізму і активно 

працює для української національної справи.  

 

У вересні 1946 року Орест Городиський разом з кількома полоненими, 

перейшовши два кордони, прибуває до Мюнхена. У столиці Баварії він 

навчається на історичному факультеті Українського Вільного Університету і 

здобуває ступінь магістра філософії. У 1950 році переїздить на постійне 

проживання до м.Чікаго (США). Аби утримувати родину, працювати 

довелось не за фахом, одначе п.Орест не полишав активної громадської 

діяльності в організації «Пласт», членом якої він є від 1928 року, 

господарсько-політичної роботи в лавах комбатантів-ветеранів ІІ світової 

війни, серйозно цікавився нумізматикою, фалеристикою, філателією, 

публікував статті на ці теми.  

 

Пан Орест завжди пам’ятав про своїх земляків. При кожній нагоді пересилав 

книги до Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету 

ім. В.Стефаника. У 2005 році через професора В.Т. Полєка і доцента В. Л. 

Комара була передана певна частина документів. Повністю фонд був 

сформований у 2010 році і налічує 936 одиниць. Це книги та часописи, які 

відображають широке коло зацікавлень самого дарувальника – історія, 

література, мова, мистецтво, релігія, філателія, молодіжна виховна 

організація «Пласт». Багато книг із цього іменного зібрання мають дарчі 



написи авторів. Особливо привабливим цей фонд є для тих, хто вивчає 

історію української діаспори, її літературу.  


