
Вул. 80 -річчя Жовтня», «Івана Франка», «Т.Шевченка с.Глушиця… 

250 років… Багато чи мало? Порівняно не багато, а от слухаючи перекази 

старожилів, розумієш, яку багату історичну спадщину воно має, скільки 

прийшлось пережити. Але про все попорядку. 

В селі налічується 12 вулиць, кожна з яких починаючи від назви, має 

свою унікальну історію. Більшість з них носять прізвища солдатів, які загинули 

в роки Великої Вітчизняної війни. захищаючи наше село від загарбників. Це 

вулиці Вовченка, Філіпенка, Гродненка, Єфименка, Ребеки, Бехтіна. 

Зупинимось на центральній вулиці  села Глушиця – вулиця Шевченка. В 

далеких 80 рр.,вулиця носила назву «80-річчя Жовтня», згодом її 

перейменували на вулицю «Івана Франка».  

Із згадок старожилів, а саме Хіноцької  Марії Трохимівни 19332р.н., 

дізнаємось багато цікавої інформації, яку б хотілось би донести до 

підростаючого поколінні. 

На пагорбі, де зараз красується церква Іоанна Богослова, колись стояв 

високий стовп на якому кріпився дзвін, саме він сповіщав людей, про насування 

небезпеки, це найвище місце у селі. Неподалік церкви стояла «польська 

вишка», з якої здійснювався огляд села, адже до 1939р. наше село було під 

Польшею. Про це  розповідав  Сосюк-Тарасишин Андрій - старожил села. 

Також вулиця Шевченка славиться школою, яку збудували поляки у 1902р. і 

яка працює і до нині. А вже згодом, у 1978 р. заклад було добудовано, але ще й 

досі уціліла  кімната для вчителя, яка розміщена в крайній частині школи. 

За історичними даними військо Б. Хмельницького під час національно 

визвольного змагання 1648-1654рр., проходило нашим поліським краєм, тобто 

нашими болотами. Підтвердження цьому, викопана козацька могила, на місці 

сучасного магазину «Антар». Знайдена, під час копання, козацька шабля тих 

часів, тому підтвердження. 

Не оминули наше село і воєнні дії. Неподалік центральної вулиці, в 

урочищі «Круг», зі слів старожилів, були окопи, а саме село було звільнено 30 

січня. 

Слухаючи розповіді  Хіноцької  Марії Трохимівни, дізнаємось, що в селі 

діяла «криївка», тобто таємне місце УПА, під керівництвом  Бульба-Боровця 

Тараса. А розміщена вона була неподалік вулиці Шевченка. Звідти постійно 

лунали повстанскі пісні, було чути гомін. 

Село цікаве своєю історією, колоритними та роботящими людьми. 

(Дана інформація записана бібліотекарем ПШБ с.Глушиця Никончук Ю.Д., зі 

слів старожилів села і раніше ніде не публікувалась. Документального 

підтвердження не має.) 


