Олійник Степан Іванович
(1908 – 1982)
український письменникгуморист,
поет, журналіст

Народився 3 квітня 1908 року в селі Пасицели на Одещині в багатодітній
хліборобській сім’ї.
Степан був найстарший, отож доводилося і по господарству поратися, і в полі
орати, сіяти, косити, й молотити.
Після закінчення чотирирічки Степан продовжив навчання в Одесі у школі імені
Лесі Українки.
Коли в 1930му році батько потрапив під “розкулачку”, юнак уже був студентом
Одеського педагогічного інституту. Сина “ворога народу” з вузу виключили, і він
влаштувався на роботу рульовим на кораблі “Ленін”. А коли через рік відновився в
педінституті, то заарештували вже його самого.
Хлопця невдовзі випустили. Можливо, врятувало те, що його друзі, від імені
майже двохсот однокурсників, звернулися з листом до Калініна. До того ж охоронець
забрав у в’язня блокнот із його віршами, і після того... став прихильнішим.
По закінченні у 1934 році педінституту працював викладачем української мови
та літератури у Бехтерському сільськогосподарському технікумі (Голопристанський
район).
Потім працював кореспондентом газети “Чорноморська комуна”. Протягом
багатьох років — співробітник сатиричного журналу «Перець».
Учасник Великої Вітчизняної війни. Нагороджений орденами Леніна, Трудового
Червоного Прапора, „Знак Пошани”, за збірку „Наші знайомі” удостоєний Державної
премії СРСР (1950).
Помер 11 січня 1982 р. у Києві, похований на Байковому кладовищі.
1990 року у Києві на його честь названо вулицю.
Земляки письменникагумориста щороку ось уже двадцять літ проводять на
Одещині Олійниківські дні та Олійниківські читання. Заснували Всеукраїнську
літературну премію імені Степана Олійника, Благодійний фонд його імені.
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