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Метою написання видання є спроба найбільш об’єктивно 
і всесторонньо у хронологічній послідовності висвітлити істо-
рію заснування іДв та товариства «волинь» у вінніпезі, пода-
ти найширший перелік документів, які відклались за 60 років 
діяльності цих організацій волинян у діаспорі, відкрити нову 
волине знавчу джерельну базу для дослідників.

Для науковців в цьому фонді зберігаються численні ін-
формаційні вісники, бюлетені, листки, повідомлення, буклети, 
адреси про діяльність волинських, українських організацій, 
установ, партій, церков, окремих діячів.
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Моє Переднє слово

До моєї Передмови цього ви-
дання нехай буде крилатий вираз 
стародавніх римлян: «Non multa, 
sed multum» (небагато за кількістю, 
зате багато за змістом).

так у найбільшій духовній скарбниці Держархі-
ву волинської області Ф. 3618 товариство «волинь», 
науково-дослідна установа інститут дослідів волині, 
м. він ніпег, провінція Манітоба, канада, нараховуєть-
ся 110 справ, але цей фонд є особливий, єдиний за зміс-
том не лише у нашому, а й архівах всієї України. До-
кументи цього унікального фонду є єдиним джерелом 
до історії волинських організацій західної української 
діаспори, які передані нашій науково-дослідній уста-
нові їх керівниками через історика-архівіста, дійсного 
члена іДв та його представника в Україні володимира 
рожка та науково-технічно опрацьовані начальником 
відділу зберігання документів наФ Держархіву во-
линської області антоніною Гурською, і нині науковці, 
дослідники, краєзнавці та краєлюби мають можливість 
вільно використовувати їх у своїх наукових пошуках і 
знахідках.

інститут дослідів волині і товариство «волинь» 
у вінніпезі, які постали в 1949 році та продовжува-
ли свою науково-дослідну, видавничу, просвітницьку 
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працю до 2015 року, відклали за цей період у своєму 
відомчому архіві тисячі рідкісних документів, які про-
ливають світло на діяльність цих волинських органі-
зацій. серед них листування з відомими постатями 
української діаспори ієрархами Українських церков: 
митрополитами Полікарпом (сікорським), іларіоном 
(огієнком), никанором (абрамовичем), анатолієм 
(Дублянським), письменниками Уласом самчуком, 
степаном радіоном, вченими, професорами володи-
миром кубійовичем, олександром Цинкаловським, 
Ярославом рудницьким, Максимом бойком, антоні-
ною Горохович та іншими.

У цих документальних джерелах закарбована дов-
голітня, безкорисна праця наших земляків волинян, 
які не лише створили неоціненні духовні скарби, а у 
волинезнавчій скарбниці біля 100 позицій у їх видав-
ничому каталозі, передали безкоштовно ці надбання 
бібліотекам, архівам, музеям волині, України, а доку-
ментальні джерела – до національного архівного фон-
ду Держархіву волинської області.

наше видання містить в собі не лише коротку іс-
торію іДв та товариства «волинь», а й історію самого 
їх фонду, його описи, які стануть цінним надбанням 
волинських архівістів, поповнить науково-довідкову 
скарбницю волинезнавчої науки.

С. в. Карасюк,
директор ДАВО
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володимир рожко
кандидат церковно-історичних наук, 

історик-архівіст, дійсний член ІДВ 
у Вінніпезі, почесний професор

Східноєвропейського національного 
університету ім. Лесі Українки в Луцьку

Архів Інституту дослідів Волині 
та Товариства «Волинь» у Вінніпезі

 у фондах Держархіву 
Волинської області

Бо кожен, хто просить – одержує,
хто шукає – знаходить, а хто 
стукає – відчинять йому

стаття ця висвітлює заснування, науково-дослід-
ну, видавничу діяльність інституту дослідів волині і 
товариства  «волинь»  у  вінніпезі,  канада в 1949–
2014 ро ках. автор багаторічний дійсний член іДв та 
його представник в Україні домігся передачі доку-
ментів цих волинських організацій до національно-
го архівного Фонду України Держархіву волинської 
області, які нині доступні для науковців, краєзнавців, 
краєлюбів.

ключові слова: інститут дослідів волині,товари-
ство «волинь» у вінніпезі, управа, фонд документів, 
опис, справа, національний архівний Фонд, Держав-
ний архів волинської області, листування, подяки.
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Метою написання статті є спроба найбільш об’єк-
тивно і всесторонньо у хронологічній послідовнос-
ті висвітлити історію заснування іДв та товариства 
«волинь» у вінніпезі, подати найширший перелік до-
кументів, які відклались за 60 років діяльності цих 
організацій волинян у діаспорі, відкрити нову волине-
знавчу джерельну базу для дослідників.

Завданням дослідження:
• простежити шляхи волинян західної діаспори, 

які привели їх до заснування волинезнавчих цент-
рів у вінніпезі
• якнайповніше висвітлити науково-видавничу 

діяльність цих волинезнавчих осередків та їх до-
кументознавчої, архівознавчої діяльності
• передати методику формування архівного фон-

ду, провести характеристику документів, їх окре-
мих груп у фонді, показати значення цього фонду 
в цілому. 
Джерельною базою для написання статті стали 

документальні та історичні джерела Держархіву во-
линської області: Ф. 3618 товариство «волинь», науко-
во-дослідна установа інститут дослідів волині, м. він-
ніпег, провінція Манітоба, канада; Ф. р-3441 рожко 
володимир Євтухович. історик-архівіст, дійсний член 
інституту дослідів волині у вінніпезі, канада та його 
представник в Україні, кандидат церковно-історичних 
наук, почесний професор східноєвропейського націо-
нального університету ім. лесі Українки.

автор мав ряд публікацій про іДв та товариство 
«волинь» у наукових виданнях вісник Центрального 
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державного архіву зарубіжної україніки. кам’янець-
Подільський «аксіома», 2013. – Ч. 2. – Фонди доку-
ментів української волинської діаспори Держархіву 
волинської області, статті в Збірниках наукових конфе-
ренцій: Минуле і сучасне волині. луцьк, 1992. – інсти-
тут дослідів волині – важливий науковий центр воли-
незнавства; Шоста всеукраїнська наукова конференція 
з історичного краєзнавства. – луцьк, 1993. – літописи 
волині – важливе джерело до історії краю і інші.

Українська еміграція до країн нового світу, а до 
канади зокрема, пережила три хвилі: перша – з 80-х рр. 
хіх ст., до початку Першої світової війни 1914 р., друга 
– між двома світовими війнами, третя – повоєнна, яка 
на відміну від двох попередніх суто економічних, була 
майже цілковито політична. серед прибулих третьої 
хвилі емігрантів, були недостріляні енкаведистами і 
гестапівцями великий відсоток свідомої української 
інтелігенції: професори, вчителі, лікарі, інженери, 
письменники, журналісти, науковці, священики і інші, 
які по приїзді до країн поселень на американському 
континенті в 1945–1950 рр. хх ст. почали створювати 
громадські, релігійні, науково-видавничі і інші органі-
зації, зокрема регіональні товариства.

серед емігрантів прибулих до сШа, канади було 
і значна кількість свідомих свого українства вихідців 
з історичної волині, яких найбільше опинилось у міс-
ті вінніпег, провінція Манітоба, канада. серед них і 
постав ініціативний гурток волинян 14.02.1950 р. в 
складі: М. боровський, і. онуфрійчук, а. нитипчук, 
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і. Щерблюк, П. Пилип’юк, с. Матусевич, Д. бартощук, 
П. крищук, М. бойко,  Ю. Мулик-луцик  і  інші, які 
утво рили 21.07.1951 р. інститут дослідів волині, ниж-
чою структурою якого було товариство «волинь» і фі-
лії його постали в нью-йорку, торонто інших містах у 
вільному світі де жили волиняни [1, с. 3–30].

Метою заснування іДв було збір, наукова систе-
матизація, класифікація документальних та історич-
них джерел, їх опрацювання і видання.

видавничим органом іДв та товариства «волинь» 
став науково-популярний збірник волинезнавства «лі-
топис волині» перше число якого з’явилося 1953 року, 
а впродовж праці цих науково-дослідних і видавничих 
установ вийшло 20 чисел цього збірника та 70 позицій 
інших надруків у видавничому каталозі серед них по-
важні наукові видання митрополита іларіона, в миру 
професора івана огієнка, професора олександра Цин-
каловського, степана килимника, Євгена Пастернака, 
письменника Уласа самчука і інших. [5, с. 44–52].

У видавничому каталозі цих волинезнавчих орга-
нізацій є також філокартичні, філателістичні видання 
із волинезнавчою тематикою.

Місцем осідку і праці іДв та товариства «волинь» 
став Український народний дім у вінніпезі, де роз-
містилась канцелярія, бібліотека, архів, незмінним на 
громадських засадах працівником якого, впродовж де-
сятиліть був ілля онуфрійчук, саме він започаткував і 
зберігав всі документи пов’язані з діяльністю волинян 
у вінніпезі, західній діаспорі. По його смерті опіку над 
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документами архіву взяла на себе довголітній секре-
тар надія Шаварська, останній голова управи іДв та 
товариства «волинь» доктор сергій радчук. станом 
на 2015 рік ці волинські організації вже складали лише 
шість членів у вінніпезі та один в Україні, автор цих 
рядків. коли постало питання кому в Україні переда-
ти архів, бібліотеку іДв колегіально, враховуючи дум-
ку свого представника на рідній землі, було вирішено: 
видання волинян вінніпегу розіслати по науково-до-
слідних, освітніх світських і духовних навчальних за-
кладах, бібліотеках, музеях історичної волині, Украї-
ни. саме автор цієї розвідки надавав адреси, куди була 
спрямована науково-видавнича спадщина волинян ві-
нніпегу. [2, арк. 14].

Під безпосереднім керівництвом док. сергія рад-
чука – голови управи, секретаря надії Шаварської, 
скарбника ніни лугової тисячі книг, збірників, філа-
телістичної, філокартичні видання іДв та товариства 
«волинь» поповнили духовні скарбниці історичної во-
лині, України.

окремі дійсні члени іДв своїм коштом пересилали 
на прохання автора до архівів, бібліотек на історичну 
волинь, в Україну. в Держархів волинської області наш 
земляк степан радіон з Мельбурну, австралії переслав 
зібрану ним впродовж 1949–1990 рр. україніку п’ятого 
континенту, а збірку о. семена Гаюка із сШа його донь-
ка Мирослава Дмитріюк передала бібліотеці київської 
Духовної академії УПЦ кП, ще інші збірки духовних 
осіб волинян, зокрема митрополита анатолія Дублян-



10

ського поповнили фонди музеїв, бібліотек волині. Цей 
список можна продовжувати, бо на історичній волині 
немає жодної поважної науково-дослідної установи, 
культурно-освітнього навчального закладу де були б 
відсутні духовні надбання волинян вінніпегу.

У нашому листуванні впродовж 2013–2014 років 
неодноразово мною піднімалося питання про переда-
чу архіву іДв та товариства «волинь» у фонди Держар-
хіву волинської області, якому віддав я 43 роки свого 
життя і працюю на посаді архівіста і категорії госпроз-
рахункового відділу.

Директор Даво в. М. Гика подав до Президента 
іДв у вінніпезі, канада доктора сергія радчука листа 
від 11 грудня 2013 року такого змісту:

– Шановний пане Президенте! нам стало відо-
мо від п. володимира рожка, дійсного члена іДв, його 
представника в Україні, про ваш благородний намір 
передати частину архіву науково-дослідної і видавни-
чої установи волинян діаспори до Держархіву волин-
ської області.

Ми з радістю та вдячністю готові прийняти ці над-
ходження. Гарантуємо їх надійне зберігання. впевнені, 
що передані матеріали викличуть інтерес у науковців 
та краєзнавців і будуть активно ними використовува-
тися з метою об’єктивного дослідження власної історії 
нашої країни та її народу… [3, арк.1–14].

на ім’я дійсного члена іДв та його представника 
в Україні в 2014 році до луцька надійшло від об’єдна-
них волинян вінніпегу 4 скрині з документами про ба-
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гаторічну діяльність цих волинських організацій, а в 
2015 році додатково ще одна скриня. Після перегляду, 
систематизації, вивченням автором документів іДв та 
товариства «волинь» (така умова була від Президента 
і секретаря волинян вінніпегу) майже всі стовідсот-
ково надіслані документи були передані в Даво для 
нау ково-технічного опрацювання і подальшого їх ви-
користання. Дирекція Даво доручила опрацювання 
фонду нинішньому начальнику відділу зберігання 
документів національного архівного фонду антоні-
ні Гурській, дійсному члену іДв і його представнику 
в Україні, історику-архівісту володимиру рожку, як 
консультанту.

По ґрунтовному вивченню надісланих документів 
іДв, розпочався клопіткий і тривалий процес їх на-
уково-технічного опрацювання, який тривав кілька 
місяців. справи фонду формувалися за хронологічно-
тематичним принципом, їх було підшито, пронумеро-
вано, описано, прошифровано, складено на них опис в 
чотирьох примірниках, один з них разом з актами прий-
мання-передавання були відіслані док. сергію радчуку 
до вінніпегу. До опису фонду складено обширну істо-
ричну довідку, передмову.

У Фонді №3618 товариство «волинь», науково-до-
слідна установа інститут дослідів волині, м. вінніпег, 
провінція Манітоба, канада зберігається на цей час 
110 справ за 1932, 1940, 1945–2014 роки, включено 
сюди й особисті документи керівних членів об’єднан-
ня волинян. 
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всі справи внесені до опису фонду не лише за хро-
нологічною послідовністю, а за тематикою та важли-
вістю самих документів в справах.

Першою  справою фонду є документи про за-
снування товариства «волинь» та інституту дослідів 
волині в 1949–1951 роках. У цій справі знаходяться 
протоколи засідання ініціативного гуртка волинян він-
ніпегу, протоколи перших зборів, засідань товариства 
«волинь», інституту дослідів волині, з яких бачимо як 
вибиралися перші керівні органи управи товариства та 
інституту, будувалася їх структура, започатковувалась 
науково-видавнича діяльність, формувалася з добро-
вільних пожертв, внесків фінансова база видавництва, 
зокрема квартальників «волинь» Ч. 1, Ч. 2 1951 року 
в нью-йорк та збірників «волинь у боротьбі за волю 
України», вінніпег, 1952 – 52 с. журнал-квартальник 
«волинь» був видавничим органом волинян «нью-
йорку», сШа, а Збірник «волинь у боротьбі за волю 
України» – волинян вінніпегу. також з протоколів збо-
рів, засідань товариства «волинь» спостерігаємо про-
цес об’єднання двох найбільших організацій волинян 
канади і сШа та створення єдиного товариства «во-
линь» та інституту дослідів волині у вінніпезі, канада 
з філіями в інших країнах поселення: австралія, Фе-
деративна республіка німеччина, аргентина, також 
було засновано і єдиний видавничий орган волинян 
науково-популярний збірник волинезнавства «літо-
пис волині», перше число якого прийшло до читачів і 
шанувальників 1953 року.
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До опису фонду внесено всі протоколи зборів, 
засідань товариства «волинь» та інституту дослідів 
волині за 1949–2012 роки, в яких відбито всі найваж-
ливіші сторони життя і діяльності цих волинських ор-
ганізацій у тому часовому поясі.

окремо сформовано в справи інші документи про 
роботу товариства «волинь» та іДв за 1949–2004 роки. 
Це листи, інформації, огляди, списки і інше, які роз-
кривають діяльність організації волинян вінніпегу, 
показують їх тісні зв’язки з світовою західною волин-
ською діаспорою, українськими громадсько-наукови-
ми, релігійно-церковними організаціями, установами.

серед  документів  внесених до опису фон-
ду знаходяться  заяви  про  вступ  в члени  іДв  за 
1951–1989 роки, членські книжки за 1949–1981 роки 
сформовані в окремі справи, а також журнал обліку 
членів інституту за 1951–1964 роки.

найбільшу групу документів фонду становлять 
справи, в яких сформовано листування цих волин-
ських організацій вінніпегу, перша група – це листу-
вання з волинською, українською діаспорою на заході, 
друга група – листування з українськими громадськи-
ми, науковими, освітніми установами, навчальними 
закладами, світськими і духовними, церквами, архіва-
ми, музеями, окремими громадянами в добу незалеж-
ності України.

серед документів цих справ знаходимо листи 
професора, доктора івана огієнка, митрополита Укра-
їнської греко-православної церкви в канаді, блажен-
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нішого іларіона, його синів анатолія і Юрія огієнків, 
лариси біди-огієнко, володимира кубійовича, Ярос-
лава рудницького, професора олександра Цинкалов-
ського, доктора Максима бойка, антоніни Горохович, 
письменників, журналістів: Уласа самчука, кирила 
куцюка-кочинського з румунії, степана радіона, Дми-
тра нитченка з австралії, тоні Дем’янчук-Шалапай 
з великої британії і десятки інших. в окремі справи 
сформовано листування з представниками Україн-
ської Православної церкви сШа, канади, УаПЦ в 
діаспорі: митрополитом, патріархом Мстиславом, мит-
рополитом іларіоном, митрополитами никанором 
абрамовичем, анатолієм Дублянським, священиками: 
о. док. степаном Ярмусем, о. борисом стасишином з 
австралії, о. Миколою Гаюком з німеччини і т.д. Друга 
група – це листи з державних, наукових установ, гро-
мадських організацій волині, України, зокрема луцька, 
києва, науковцями краєзнавцями, окремими особами, 
листи яких зводились до прохання надіслати видання 
іДв та товариства «волинь».

в окрему справу сформовано листування визнач-
ного митця волинянина ростислава Глувка з англії, 
який тісно співпрацював з волинськими організація-
ми вінніпегу, створював для них цілу низку філателіс-
тичних, філокартичних видань з волинезнавчою тема-
тикою.

слід наголосити, що волинські організації вінні-
пегу у своєму видавничому каталозі мали цілу низку 
філателістичних, філокартичних видань, які сформо-
вані в окремі справи та внесені до опису цього фонду.
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До опису цього фонду внесено листування іДв з 
українськими установами, організаціями західної діа-
спори: осередком бібліографії волині, Українського іс-
торичного товариства в сШа, Українського народно-
го Дому, осередку української культури і науки, ради 
українознавчих студій канадського інституту, Україн-
ської канадської фундації імені т. Шевченка, світової 
федерації українських жіночих організації, комітету 
фундації образу Почаївської божої Матері, Представ-
ництвом виконавчого органу Української національ-
ної ради, Української революційно-демократичної і 
Україн ської соціалістичної партій, комітетом укра-
їнців канади, Українською бібліотекою імені симона 
Петлюри в Парижі, бібліотекою Української Греко-
Православної церкви св. володимира і інші.

Для дослідників, науковців в цьому фонді збе-
рігаються чисельні інформаційні вісники, бюлетені, 
листки, повідомлення, буклети, адреси про діяльність 
волинських, українських організацій, установ, партій, 
церков, окремих діячів: Гордія босого – організатора 
Українського вільного козацтва, ростислава волоши-
на – чільного керівника оУн (р)– УПа, події 1943 року 
на волині, луцьку українську гімназію ім. лесі Українки, 
храм св. Покрови у буенос-айресі, аргентина і інші.

в окремих справах згруповано особисті докумен-
ти – посвідчення, привітання, листи довголітнього го-
лови управи товариства «волинь» у вінніпезі інженера 
іллі онуфрійчука, його родини. Ця відома українська 
волинська родина опинилася вимушено на еміграції у 



16

канаді. троє братів п. іллі онуфрійчука – олександр, 
іван, найменший Михайло були замордовані москов-
ськими червоними катами перед їх ганебною втечею 
з волині 23–24 червня у тюрмах луцька, володимира, 
ковеля де було без суду розстріляно кілька тисяч в’яз-
нів – найкращого молодого цвіту волинської землі. [6, 
с. 208–220].

в шести справах згруповано за хронологією лис-
тування з волинськими організаціями вінніпегу їх 
дійсного члена іДв та його представника в Україні во-
лодимиром рожком та окремою справою листування з 
секретарем іДв надією Шаварською.

в опис фонду внесено справу документів про за-
снування відділення інституту дослідів волині як 
структурного науково-дослідного підрозділу волин-
ського державного університету ім. лесі Українки за 
1996 рік.

в Україні такі філії іДв постали у рівному, києві, 
але вони не проявили жодної науково-видавничої ді-
яльності.

Фонд документів інституту дослідів волині і това-
риства «волинь» у вінніпезі, канада в Держархіві во-
линської області є нині складова частина національно-
го архівного фонду України. Після науково-технічного 
опрацювання документів фонду їх передано до архі-
восховища Даво згідно актів приймання-передаван-
ня документів на постійне зберігання № 1 від 11 липня 
2014 року та акту № 2 від 9 лютого 2015 року підпи-
саних керівниками і завірених печатками відповідних 
установ іДв і Даво, які ми додаємо.
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18 липня 2014 ро-
ку в читальному залі 
Держ архіву волинської 
області відбулася пре-
зентація фонду участь 
в якій взяли праців-
ники архівних установ 
області, представники 
громадських, наукових 
організацій, науковці, 
краєзнавці, краєлю-
би. Під час презентації 
фонду присутні мали 
можливість не лише 
почути виступи з іс-
торії заснування та ді-
яльність іДв і товариства «волинь» у вінніпезі, канада 
директора архіву володимира Гики, дійсного члена іДв 
і його представника в Україні, історика-архівіста воло-
димира рожка, оглянути виставку цих волинезнавчих 
документальних джерел пояснення до якої робила дов-
голітня працівник архіву, упорядник фонду антоніна 
Гурська. Про цей важливий захід було зроблено пові-
домлення у засобах масової інформації волині, україн-
ської діаспори на заході, соціальних мережах.

Управа іДв та товариства «волинь» у вінніпезі, 
канада направила окремі подяки за опрацювання і пе-
редання до наФ України документів цих організацій 
наших земляків архівістам антоніні Гурській та воло-

Володимир Рожко 
та Антоніна Гурська
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димиру рожку, які знаходяться у справах фонду та які 
ми подаємо нижче:

До них додаємо ще й Пресовий комунікат Управи 
іДв і товариства «волинь» 2014 року:
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Довголітня безцінна науково-видавнича праця 
волинян вінніпегу, інших країн поселення висвітлена 
в Пресовому комунікаті, який ми подали вище, доку-
менти ж про цю багатогранну діяльність наших земля-
ків знаходяться в Держархіві волинської області і є до-
ступні для всіх науковців, краєзнавців, краєлюбів, які 
прагнуть пізнавати і написати нові сторінки з історії 
української, волинської діаспори в західному вільному 
світі.
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Передмова до опису

26 листопада 1949 року з ініціативи інженера Мак-
сима бойка у м. вінніпезі, канада в приміщенні колеґії 
св. андрея були скликані організаційні збори за учас-
тю краєзнавців. була розроблена заява-звернення до 
земляків, щоб вони взяли участь у збиранні матеріалів 
про життя українців на волині в період 1917–1949 рр. 
видання цих історіографічних матеріалів започаткову-
валося для Просвіти та донесення правди про минулі 
події. на основі цієї заяви постав «ініціативний Гур-
ток волинян у вінніпезі», який розповсюдив «Заклик 
до волинян» у 18 часописах українського друкованого 
слова в діаспорі.

За короткий термін ініціативний гурток перетво-
рився на потужну науково-видавничу організацію то-
вариство «волинь» із дослідною установою інститу-
том дослідів волині. на долю цих організацій випала 
визначна роль у збереженні українських наукових сил, 
у поширенні та розвитку національної ідеї, культури, 
не лише у просторі канади, а й в усьому українському 
зарубіжжі. в 1950 році були створені перші філії това-
риства у сШа і канаді. 

остаточно товариство «волинь» з науково-дослід-
ною установою в його структурі інститутом дослідів 
волині (іДв) організаційно сформувалось 21 липня 
1951 року з осідком у м. вінніпезі. 

обрано дирекцію інституту Дослідів волині у 
такому складі: голова – професор Ю. Мулик-луцик, 
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секретар–інженер – М. бойко, скарбник – М. Подво-
рняк, референт – Ф. онуфрійчук. Почесним головою 
ради іДв був владика іларіон (іван огієнко), почесним 
головою управи – владика никанор, почесними чле-
нами – поетеса оксана лятуринська, письменник Улас 
самчук. 

в 1958 році членом іДв стала ізидора косач-бори-
сова (сестра лесі Українки). 

інститут Дослідів волині мав виключне право на 
видання творів митрополита іларіона (професора іва-
на огієнка) згідно з його заповітом.

найголовніші з видань іДв, що охоплюють своїм 
змістом всі населені пукти та всі ділянки життя воли-
ні з науковою точністю, безсторонністю та докумен-
тацією: 

– «Український рік в народних звичаях» в 5 то-
мах, – професора с. килимника; 

– «історія холмщини і Підляшшя» – інженера 
Є. Пастернака; 

– «на білому коні», «Планета Діпі», «на коні воро-
ному» і «втеча від себе» – Уласа самчука; 

– «вітер з волині» – М. Подворняка; 
– «Духовність українського народу» – протопрес-

вітера доктора с. Ярмуся; 
– «армія без держави» – отамана т. бульби-боров-

ця; 
– «нарис історії волинської Землі» – професора 

і. левковича; 
– «Поетика лесі Українки» – т. Горохович; 
– «свята Почаївська лавра», «слово про ігорів 

похід», «Дохристиянські вірування українського на-
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роду», «словник Шевченкової мови», «історія церков-
но-слов’янської мови» в 2 томах, «Українська мова (як 
писати і говорити по-літературному)», «стилістичний 
словник української мови», 

«Постання азбуки і літературної мови в слов’ян», 
«семантично-етимологічний словник української мови» 
в 4 томах – митрополита іларіона (івана огієнка); 

– «стара волинь і волинське Полісся» – професо-
ра о. Цинкаловського.

надзвичайно кропітка праця товариства полягала 
у розсилці та розповсюдженні книг. У кожному біль-
шому чи меншому поселенні українців за кордоном 
знаходилася група людей, яка брала на себе обов’язок 
поширення видань інституту Дослідів волині.

в 1953 році започатковано видання періодичного 
часопису «літопис волині». 

У 1970 році створено товариство «волинь» у ні-
меччині, в 1985 році – у великій британії.

14 червня 1996 року було відкрито відділення ін-
ституту Дослідів волині як структурного науково-до-
слідного підрозділу волинського державного універ-
ситету імені лесі Українки.

в 2014 році частина документів товариства «во-
линь» та інституту Дослідів волині за 1932, 1940, 1945–
2006 роки були передані до Державного архіву волин-
ської області. серед них: протоколи загальних зборів 
інституту Дослідів волині і товариства «волинь», за-
яви про вступ у члени іДв. Документи про діяльність 
Митрополита Української Греко-Православної церк-
ви іларіона /професора, доктора івана огієнка/ (лис-
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ти, копія заповіту, перелік видань). листування: дітей 
івана огієнка, андрія булиги, Миколи Гаюка, ростис-
лава Глувко, антоніни Горохович, антона Данилюка, 
анатолія Дублянського, сидора кравця, володимира 
кубійовича, кирила куцюка-кочинського, Якова лав-
риненка, степана радіона, олександра та регіни Цин-
каловських та ін., краєзнавців з білорусії, росії, України 
з інститутом дослідів волині і товариством «волинь». 
Документи: про діяльність комітету українців канади 
(інформації, бюлетені, повідомлення та ін.); про діяль-
ність колегії св. андрея у вінніпезі та Української Гре-
ко-Православної церкви в канаді (листи, повідомлен-
ня, буклети та ін.); про діяльність Патріарха київського 
і всієї України Мстислава і та Української православної 
церкви в сШа (листи, повідомлення, адреси духовен-
ства). інформація про волинську трагедію 1943 року. 
особисті документи іллі онуфрійчука. 

в Державному архіві волинської області сформо-
вано фонд 3618 товариство «волинь», науково-дослід-
на установа інститут Дослідів волині, місто вінніпег, 
провінція Манітоба, канада, в кількості 100 справ.

а. Гурська,
заступник начальника 

відділу зберігання документів НАФ
Держархіву Волинської області

02.07.2014
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Товариство «волинь»,
науково-дослідна установа

інститут Дослідів волині,
м. вінніпег, провінція Манітоба, Канада

Ф о н д № 3618
О п и с № 1

справ постійного зберігання
за 1932, 1940, 1945–2006 роки 

1 Документи про роботу інсти-
туту Дослідів волині і това-
риства «волинь» (протоколи, 
листи, інформації та ін.) за 
1949–1964 роки, т. 1

129

2 Документи про роботу інсти-
туту Дослідів волині і това-
риства «волинь» (протоколи, 
листи, інформації та ін.) за 
1965–1970 роки, т. 2

133

3 Документи про роботу інсти-
туту Дослідів волині і това-
риства «волинь» (протоколи, 
листи, інформації та ін.) за 
1971–1980 роки, т. 3

133

4 Документи про роботу інсти-
туту Дослідів волині і това-
риства «волинь» (протоколи, 
листи, інформації та ін.) за 
1981–1989 роки, т. 4

155

№№ 
з/п

індекс 
справи Заголовок справи Дата к-сть При-

мітка
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5 Документи про роботу інсти-
туту Дослідів волині і това-
риства «волинь» (протоколи, 
листи, інформації та ін.) за 
1990–1999, 2004 роки, т. 5 

121

6 Протоколи загальних зборів 
інституту Дослідів волині і 
товариства «волинь» у вінні-
пезі за 1977–2000 роки

66

7 Заяви про вступ в члени ін-
ституту Дослідів волині за 
1951–1952, 1958, 1967, 1969, 
1975, 1980, 1982, 1984–1986, 
1989 роки

146

8 журнал обліку членів інсти-
туту Дослідів волині за 1951–
1964 роки

18

9 Членські книжки членів ін-
ституту Дослідів волині і то-
вариства «волинь» за 1949, 
1950, 1954, 1956, 1959, 1962, 
1965, 1972, 1976, 1979–1981 
роки

96

10 листування Миколи-богдана 
Дзівака з Максимом бойком 
про заснування товариства 
«волинь» та інституту Дослі-
дів волині за 1949–1955, 1959, 
1963 роки

55
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11 інформації про створення то-
вариства «волинь» у німеч-
чині та англії за 1969, 1970, 
1979, 1985, 1993 роки

12

12 інформація про вислані книж-
ки інститутом Дослідів во-
лині і товариством «волинь» 
протягом 2001–2006 роки

26

13 Документи про діяльність 
Митрополита Української 
Греко-Православної церкви 
іларіона /професора, доктора 
івана огієнка/ (листи, копія 
заповіту, перелік видань, не-
крологи) за 1945–1947, 1951, 
1952, 1959, 1966–1968, 1970, 
1972, 1983, 1990,1995,1998 
роки 

114

14 листування лариси біди-
огієнко з інститутом До-
слідів волині і товариством 
«волинь» за 1968–1976, 1980, 
1982, 1983, 1986, 1992, 1993, 
1995, 1996 роки

201

15 листування анатолія і Юрія 
огієнків з інститутом До-
слідів волині і товариством 
«волинь» за 1970, 1974, 1976, 
1983, 1987–1997 роки

88
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16 листування андрія були-
ги з англії з інститутом До-
слідів волині і товариством 
«волинь» за 1976, 1981–1984 
роки

23

17 листування Миколи Гаюка з 
німеччини з інститутом До-
слідів волині за 1971–1973, 
1980, 1981, 1985–1991 роки

32

18 листування ростислава Глув-
ко з англії з інститутом До-
слідів волині і товариством 
«волинь» за 1980, 1981, 1983, 
1986, 1989 роки

22

19 листування антоніни Горохо-
вич м. торонто з інститутом 
Дослідів волині і товариством 
«волинь» з за 1980–1982, 
1984–1986, 1988–1994 роки

58

20 листування тамари і тараса 
Грицюків з Швейцарії з інсти-
тутом Дослідів волині і то-
вариством «волинь» за 1983–
1985, 1987, 1988, 1990, 1997, 
1998 роки

56

21 листування антона Данилю-
ка з австралії з інститутом 
Дослідів волині і товариством 
«волинь» за 1964, 1972, 1985, 
1987–1992 роки

39
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22 листування івана Дубилко з 
м. торонто з інститутом До-
слідів волині і товариством 
«волинь» за 1967–1971, 1973, 
1978, 1979, 1990–1992 роки

64

23 листування анатолія Дублян-
ського з німеччини з іллею 
онуфрійчуком за 1978–1982, 
1987, 1989, 1991, 1992, 1994 
роки

30

24 листування лариси килим-
ник з м. торонто з інститутом 
Дослідів волині і товариством 
«волинь» за 1974, 1977–1983, 
1985 роки

124

25 листування василя ко-
стрицького з Філадельфії з 
іллею онуфрійчуком за 1970, 
1972–1974, 1976, 1977, 1983, 
1985, 1987–1991, 1994 роки

51

26 листування сидора кравця з 
сполучених Штатів америки 
з інститутом Дослідів воли-
ні і товариством «волинь» за 
1972, 1973, 1980, 1982, 1985, 
1987–1989, 1991, 1992 роки

46

27 листування володимира ку-
бійовича з Франції з інститу-
том Дослідів волині і товари-
ством «волинь» за 1971–1972, 
1985 роки

21
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28 листування кирила куцюка-
кочинського з румунії з ін-
ститутом Дослідів волині за 
1976–1978, 1980, 1981, 1985, 
1986, 1989, 1990, 1997, 1998 
роки

58

29 листування Якова лавринен-
ко з аргентини з інститутом 
Дослідів волині і товариством 
«волинь» за 1968–1978, 1980, 
1981 роки

63

30 листування семена та Марії 
лантухів з м. торонто з інсти-
тутом Дослідів волині і то-
вариством «волинь» за 1982, 
1983, 1987, 1988, 1990, 1991, 
1993 роки

45

31 листування Галини Матушев-
ської з сполучених Штатів 
америки з інститутом Дослі-
дів волині і товариством «во-
линь» за 1980–1993, 1996–1997 
роки

180

32 листування тиміша Мельни-
ка з м. Гамільтона з інститу-
том Дослідів волині за 1962, 
1972, 1979, 1991, 1992, 1994 
роки

19

33 листування романа Микола-
євича з бостона з інститутом 
Дослідів волині і товариством 
«волинь» за 1983–1985 роки

17
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34 листування Дмитра нитчен-
ка з австралії з інститутом 
Дослідів волині і товариством 
«волинь» за 1977, 1979–1988, 
1990, 1993 роки

249

35 листування василя Петрука з 
бразилії з іллею онуфрійчу-
ком за 1968, 1969, 1971, 1972, 
1974–1976 роки

41

36 листування степана радіона 
з австралії з інститутом До-
слідів і товариством «волинь» 
волині за 1969, 1971, 1975, 
1976, 1981, 1993 роки

26

37 оповідання степана радіона 
«не вернеться», 1980 р.

13

38 листування інституту Дослі-
дів волині з Уласом самчуком 
за 1974, 1977, 1982, 1986 роки

21

39 листування василя сідляра 
з м. торонто з іллею онуф-
рійчуком за 1968–1971, 1974, 
1976, 1980–1984, 1992 роки

71

40 листування бориса стасиши-
на з австралії з інститутом 
Дослідів волині і товариством 
«волинь» за 1970, 1973 роки

7
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41 листування надії стефан-
ської з сполучених Штатів 
америки з інститутом До-
слідів волині і товариством 
«волинь» за 1971, 1980, 1975, 
1992–1994, 1997–1999 роки

25

42 листування тиміша теліги з 
сполучених Штатів амери-
ки з інститутом Дослідів во-
лині і товариством «волинь» 
за 1969, 1975, 1976, 1978,1980 
роки

38

43 листування Павла Форма-
нюка з сполучених Штатів 
америки з інститутом Дослі-
дів волині і товариством «во-
линь» за 1985–1988, 1990–1991 
роки

23

44 листування олександра та ре-
гіни Цинкаловських з Польщі 
з інститутом Дослідів воли-
ні і товариством «волинь» за 
1978–1991 роки

81

45 листування тоні Дем’янчук-
Шалапай з англії з інститу-
том Дослідів волині і товари-
ством «волинь» за 1980–1982, 
1987, 1988, 1990, 1997, 1998 
роки

36
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46 листування Пилипа Шайди з 
сполучених Штатів америки 
з інститутом Дослідів воли-
ні і товариством «волинь» за 
1984–1989 роки, т. 1

180

47 листування Пилипа Шайди з 
сполучених Штатів америки 
з інститутом Дослідів воли-
ні і товариством «волинь» за 
1990–1995, 1998–1999 роки, 
т. 2 

194

48 листування Петра Данилюка, 
Павла лукомського, богдана 
Паука, Миколи Павліва, івана 
Передерія з інститутом До-
слідів волині і товариством 
«волинь» за 1970–1994 роки

76

49 листування Михайла Подво-
рняка, Петра Продайка, Ярос-
лава рудницького, Миколи 
савицького з інститутом До-
слідів волині і товариством 
«волинь» за 1975–1993 роки

110

50 листування трохима остап-
чука, лаврентія Цимбалюка, 
Федора Цимбалюка з інститу-
том Дослідів волині і товари-
ством «волинь» за 1981–1992 
роки

87
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51 листування валентини само-
йленко, ліди Шульгин, степа-
на Ярмуся з інститутом До-
слідів волині і товариством 
«волинь» за 1970–1994 роки

32

52 листування жителів австралії 
М.Галабурди-Чигрин, П.кар-
даша, т.Мироненка, в.Яковлі-
ва з інститутом Дослідів во-
лині і товариством «волинь» 
за 1975–1978, 1983–1985, 1988, 
1989 роки

38

53 листування жителів кана-
ди П.балея, л.лугової, л.ко-
ленської, Г.радчука та ін. з 
інститутом Дослідів волині 
і товариством «волинь» за 
1962–1994 роки

125

54 листування жителів сполу-
чених Штатів америки М.аб-
рамчука, л. биковського, 
Я.  Гурського, а. Демуся та ін. 
з інститутом Дослідів воли-
ні і товариством «волинь» за 
1977–1995 роки

112

55 листування товариства укра-
їнських літераторів у вели-
кобританії з інститутом До-
слідів волині і товариством 
«волинь» за 1982, 1985, 1987, 
1989, 1990 роки

20
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56 листування Української кни-
гарні, осередку бібліографії 
волині, Українського історич-
ного товариства (сШа) та ін. 
з інститутом Дослідів волині і 
товариством «волинь» за 1982, 
1985, 1987, 1989, 1990 роки

81

57 листування Українського на-
родного дому, осередку укра-
їнської культури і науки, ради 
українознавчих студій канад-
ського інституту українських 
студій та ін. з інститутом До-
слідів волині і товариством 
«волинь» за 1976–1978, 1985–
1987, 1990 роки

59

58 листування бібліотеки літо-
пису волині, видавництва 
Української філателістичної 
бібліотеки з інститутом Дослі-
дів волині і товариством «во-
линь» за 1966, 1967, 1972 роки

10

59 листування Української біблі-
отеки імені с.Петлюри в Па-
рижі та бібліотеки Української 
греко-православної церкви св. 
володимира з інститутом До-
слідів волині і товариством 
«волинь» за 1972, 1973, 1978, 
1980, 1982, 1988, 1990, 1995, 
1996 роки

33
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60 листування Української ка-
надської фундації ім. т.Шев-
ченка, світової федерації 
українських жіночих органі-
зацій, комітету фундації об-
разу Почаївської божої Матері 
у вінніпезі та ін. з інститутом 
Дослідів волині і товариством 
«волинь» за 1952, 1959, 1970, 
1971, 1973, 1980, 1984–1986, 
1997 роки

31

61 інформаційні вісники, бюле-
тені, журнали: «ххі століття», 
«нові дні», «Зустріч» та ін. за 
1957, 1963, 1973, 1974, 1977, 
1980, 1986–1988, 1994, 1998 
роки

45

62 інформаційні листки Пред-
ставництва виконавчого ор-
гану Української національної 
ради, Української револю-
ційно-демократичної партії, 
Української соціалістичної 
партії за 1967, 1970, 1971, 1975 
роки

10

63 Документи про діяльність 
комітету українців канади 
(інформації, бюлетені, пові-
домлення та ін.) за 1962–1964, 
1966, 1968–1974, 1976–1980, 
1982–1984, 1986, 1988, 1992 
роки

101
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64 Документи про діяльність ко-
легії св. андрея у вінніпезі 
та Української греко-право-
славної церкви в канаді (лис-
ти, повідомлення, буклети та 
ін.) за 1963–1969, 1973–1977, 
1980–1984, 1987, 1992 роки

119

65 Документи про діяльність 
Патріарха київського і всієї 
України Мстислава і та Укра-
їнської православної церкви 
в сШа (листи, повідомлення, 
адреси духовенства) за 1974, 
1982, 1983, 1987, 1988, 1990, 
1993 роки

33

66 інформація про відкриття 
Української автокефальної 
православної церкви св. По-
крови в аргентині за 1979 рік

5

67 інформації про Гордія босо-
го – організатора Українсько-
го вільного козацтва за 1951, 
1968, 1985, 1990, 1992, 1993 
роки

16

68 інформація про волинську 
подію 1943 року

1

69 інформація про ростислава 
волошина за 1980 р.

1

70 інформації про луцьку укра-
їнську гімназію та її колишніх 
учнів за 1989, 1995–1998 роки

20
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71 коротка історія храму св. со-
фії, м. києва (дата не вказана)

2

72 Праця інженера корнелія Пе-
тришина «особливості боль-
шевицької системи і перспек-
тиви української боротьби», 
1980 рік

53

73 особисті документи іллі 
онуфрійчука – голови това-
риства «волинь» у вінніпе-
зі та його сім’ї (посвідчення, 
листи, привітання та ін.) за 
1932, 1940, 1945–1977 роки

89

74 листи брата володимира до 
іллі онуфрійчука за 1965–
1969 роки

51

75 листи родини до іллі онуф-
рійчука за 1969, 1974, 1978–
1981, 1993, 1994, 1998 роки

29

76 листування алли йогансен 
з німеччини з іллею онуф-
рійчуком за 1970–1978, 1980–
1982, 1988–1991, 1993 роки

94

77 листування луцького держав-
ного педагогічного інституту 
імені лесі Українки з інститу-
том Дослідів волині і товари-
ством «волинь» за 1991–1993 
роки

16
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78 листування волинського дер-
жавного університету імені 
лесі Українки з інститутом 
Дослідів волині і товариством 
«волинь» за 1993–1994 роки

25

79 Документи про створення 
відділення інституту Дослідів 
волині як структурного на-
уково-дослідного підрозділу 
волинського державного уні-
верситету імені лесі Українки 
(наказ, угода, листи та ін.) за 
1996 рік

17

80 листування ірини левчанів-
ської з м. луцька з інститутом 
Дослідів волині і товариством 
«волинь» за 1989–1996 роки

138

81 листування Миколи онуф-
рійчука, олексія ошуркевича 
з м. луцька з інститутом До-
слідів волині і товариством 
«волинь» за 1989–1995, 1997, 
1998 роки

51

82 листування краєзнавців во-
линської області олексія 
бренчука, леоніда Михаль-
чука та ін. з інститутом До-
слідів волині і товариством 
«волинь»

43
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83 листування жителів волин-
ської області: василя ворона, 
Григорія Гуртового, віктора 
Давидюка, Миколи куделі та 
ін. з інститутом Дослідів во-
лині і товариством «волинь» 
за 1989–1994, 1996 роки

46

84 листування володимира рож-
ка з м. луцька з інститутом 
Дослідів волині і товариством 
«волинь» за 1990–1991 роки

59

85 листування володимира рож-
ка з м. луцька з інститутом 
Дослідів волині і товариством 
«волинь» за 1992 рік

43

86 листування володимира рож-
ка з м. луцька з інститутом 
Дослідів волині і товариством 
«волинь» за 1993–1994 роки

44

87 листування володимира рож-
ка з м. луцька з інститутом 
Дослідів волині і товариством 
«волинь» за 1995рік

26

88 листування володимира рож-
ка з м. луцька з інститутом 
Дослідів волині і товариством 
«волинь» за 1996 рік

31

89 листування володимира рож-
ка з м. луцька з інститутом 
Дослідів волині і товариством 
«волинь» за 1997–1999 роки

33



46

90 статті в. рожка «Повертають-
ся із забуття» та «в аналах на-
шої духовності» (дата не вка-
зана)

12

91 листування державних, нау-
кових і громадських установ, 
редакцій газет волинської об-
ласті з інститутом Дослідів 
волині і товариством «во-
линь» за 1991–2001 роки

42

92 листування жителів жито-
мирської області з інститу-
том Дослідів волині і товари-
ством «волинь» за 1992–1993, 
1995, 1997 роки

26

93 листування жителів Дніпро-
петровської області з інститу-
том Дослідів волині і товари-
ством «волинь» за 1990–1995 
роки

29

94 листування жителів івано-
Франківської, тернопіль-
ської, Чернівецької областей 
з інститутом Дослідів воли-
ні і товариством «волинь» за 
1990–1995 роки

40

95 листування жителів рівнен-
ської області з інститутом До-
слідів волині і товариством 
«волинь» за 1990–1999 роки

142
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96 листування жителів хмель-
ницької області з інститутом 
Дослідів волині і товариством 
«волинь» за 1990–1995 роки

27

97 листування жителів міста 
києва та київської області з 
інститутом Дослідів волині 
і товариством «волинь» за 
1991–1997 роки

59

98 листування жителів міста 
львова та львівської області 
з інститутом Дослідів воли-
ні і товариством «волинь» за 
1991–1996 роки

98

99 листування жителів міст До-
нецька, Запоріжжя, Черкас, 
харкова з інститутом Дослі-
дів волині і товариством «во-
линь» за 1992, 1993, 1995, 1997, 
1999 роки

22

100 листування жителів білорусії 
та росії з інститутом Дослідів 
волині і товариством «во-
линь» за 1977, 1989, 1992, 1997 
роки

13

в даний розділ опису № 1 внесено 100 (сто) справ, з 
№ 1 по № 100 акт № 1 від 11 липня 2014 року 

опис склала заступник начальника відділу зберігання 
документів наФ Держархіву волинської області а. Гурська 
02.07.2014
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Товариство «волинь»,
науково-дослідна установа

інститут Дослідів волині,
м. вінніпег, провінція Манітоба, Канада

Ф о н д № 3618
О п и с № 1

справ постійного зберігання
за 1965, 1966, 1969, 1971, 1974, 1979, 

1981, 1984, 1988, 1989, 1991, 1992, 
2001–2014 роки 

101 Документи про роботу інсти-
туту Дослідів волині і това-
риства «волинь» (протоколи, 
листи, інформації та ін.) за 
2000–2012 роки

86

102 Філателія інституту Дослідів 
волині і товариства «волинь» 
за 1969, 1971, 1974, 1979, 1981, 
1984, 1988, 1989, 1991 роки

16

103 Філокартія інституту Дослідів 
волині і товариства «волинь» 
за 1965, 1966, 1988, 1991, 1992 
роки

26

№№ 
з/п

індекс 
справи Заголовок справи Дата к-сть При-

мітка
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104 листування державних, на-
укових і громадських установ 
і жителів волинської області 
з інститутом Дослідів воли-
ні і товариством «волинь» за 
2001–2014 роки

114

105 листування володимира рож-
ка до секретаря інституту 
Дослідів волині надії Шавар-
ської за 2001–2014 роки

92

106 листування державних, на-
укових і громадських установ 
м. києва з інститутом Дослі-
дів волині і товариством «во-
линь» за 2000–2013 роки

89

107 листування державних, на-
укових і громадських установ 
житомирської, хмельницької 
областей з інститутом Дослі-
дів волині і товариством «во-
линь» за 2002–2010 роки

55

108 листування державних, на-
укових і громадських установ, 
жителів рівненської областей 
з інститутом Дослідів воли-
ні і товариством «волинь» за 
2001–2012 роки

76
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109 листування державних, на-
укових і громадських установ, 
жителів львівської, терно-
пільської, Чернівецької облас-
тей з інститутом Дослідів во-
лині і товариством «волинь» 
за 2000–2008 роки

56

110 листування державних, на-
укових і громадських установ, 
жителів м. сімферополя, сум-
ської, Черкаської, Чернігів-
ської, луганської, харківської 
областей України, Москов-
ської області росії з інститу-
том Дослідів волині і товари-
ством «волинь» за 2002–2008 
роки

52

в даний розділ опису № 1 внесено 10 (десять) 
справ, з № 101 по № 110 акт № 2 від 2015 року 

опис склала заступник начальника відділу збері-
гання документів наФ Держархіву волинської області 
а. Гурська.
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18 липня 2014 року
В державному архіві Волинської області відбулася презентація нового 
фонду «Товариство «Волинь» науково-дослідної установи Інституту 

дослідів Волині (м. Вінніпег, провінція Манітоба, Канада)», 
яку відкрив директор Держархіву області Гика В. М. 
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 Архівні документи передані 
в Держархів області краєзнавцем, 

дійсним членом Інституту 
дослідів Волині у Вінніпезі, 

Володимиром Рожком. 

 Після проведення науково-технічної експертизи цінності, 
яку здійснила заступник начальника відділу зберігання документів 

НАФ Гурська Антоніна Вікторівна, документи сформовані 
у 100 справ, в яких налічується 5,9 тис. сторінок та об’єднані

 у фонд № 3618. 
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Фонд вміщує цікаві документи з історії краю: про Волинську 
трагедію 1943 року, про Гордія Босого – організатора Українського 
вільного козацтва, про Луцьку Українську гімназію та її колишніх 
учнів, про діяльність Митрополита Іларіона (в миру Івана Огієнка). 
Особисті документи Іллі Онуфрійчука – голови Товариства «Волинь» 
у Вінніпезі.

Документи розповідають про життя української діаспори за 
кордоном, а саме про діяльність Української православної церкви в США 
та Патріарха Київського і всієї України Мстислава, про діяльність 
товариства «Волинь» у Німеччині та Англії, про діяльність колегії 
Св. Андрія у Вінніпезі та Української греко-православної церкви в 
Канаді, про діяльність комітету українців Канади, про створення 
Відділення Інституту дослідів Волині як структурного науково-
дослідного підрозділу Волинського державного університету імені Лесі 
Українки.

У фонді зберігається листування: дітей Івана Огієнка, Андрія 
Булиги, Миколи Гаюка, Ростислава Глувко,  Антоніни Горохович, 
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Антона Данилюка, Анатолія Дублянського, Сидора Кравця, Володимира 
Кубійовича, Кирила Куцюка-Кочинського, Якова Лавриненка, Степана 
Радіона, Василя Сідляра, Олександра та Регіни Цинкаловських Пилипа 
Шайди та ін., краєзнавців з Білорусії, Росії, України з Інститутом 
дослідів Волині і Товариством «Волинь».

На презентації фонду виступив голова правління Волинської 
обласної організації Національної спілки краєзнавців України 
Бондаренко Геннадій Васильович. 
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