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Здоровше з гумором
живеться,
Отож звучи, наш сміх,
звучи!
Та є такий, що — не
сміється,
Хоч як його не лоскочи!
С. Олійник

Шановні друзі!
Вашій
увазі
пропонується
персональний буклет «Здоровше з
гумором живеться», присвячений 110-й
річниці від дня народження українського
письменника–гумориста
Степана
Івановича Олійника, ім’я якого носить
наша бібліотека з 1985 року.
Буклет адресований всім, кого
цікавить доля та творчість відомого
письменника.

Біографія
Народився Степан Олійник 3 квітня
1908 року в селі Пасисели на Одещині в
багатодітній хліборобській сім’ї.
Навчання розпочав у сільській
чотирирічній школі.
Наука хлопцеві давалася легко.
Тож після закінчення чотирирічки
Степана вирішили відправити вчитися до
Одеси, в трудову семирічну школу ім.
Лесі
Українки,
а
згодом
–
в
кооперативний технікум.

Твердо вирішивши присвятити
своє життя літературній діяльності,
восени 1929 р, Степан Іванович вступає
до Одеського педагогічного інституту.
У 1931 році був заарештований за
те, що складав дотепні частівки для
студентської стіннівки „Синя блуза”.
Звинувачували в „буржуазному націоналізмі”, одним із свідчень якого стала
українська вишивана сорочка.
У 1934 році Степан Іванович
закінчив
педінститут,
деякий
час
працював викладачем української мови і
літератури, а з 1935 року перейшов на
роботу до обласної редакції газети
«Чорноморська комуна».
Як кореспондент обійшов і
об'їздив багато районів Одеської області,
публікував поезії в газетах. Факти, які
Олійник використовував для творів, були
такими типовими, що часто люди
впізнавали себе в його героях.
З грудня 1941 по 20 листопада
1943 року Степан Іванович перебував у
Сталінграді і працював там в редакції
газети «Сталінградська правда».
Навесні 1944 року повернувся до
Києва і два роки працював як журналіст у
редакції «Колгоспник України».
З січня 1946 року був постійним
співробітником українського часопису
сатири і гумору «Перець»
Дата смерті видатного Перчанина
– 11 січня 1982 року.

Вшанування пам’яті
На Одещині з 1983 року
проводять
Олійниківські
дні
та
Олійниківські читання.
В цьому ж 1983 році засновано
Всеукраїнську
літературно-мистецьку
премію «В ім'я добра» імені Степана
Олійника.
У м. Бровари навчає дітей одна з
кращих в області гімназія, яка носить ім`я
письменника. У селі Левадівці за кошти
краян
встановили
пам’ятник
односельцеві та відкрили музей.
У 1985 році ім’я Степана Олійника
присвоєно
бібліотеці
Деснянського
району м. Києва.
В Одесі і Києві є вулиці, названі на
честь митця.
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