Село моє, для мене ти єдине,
Для мене ти найкраще на землі,
Частинка серця і країни,
Прийми мої всі радощі й жалі.
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1. Загальні відомості про село.
Витвиця у найдавніші часи.
Розташування села
Село Витвиця розташоване в передгір’ях Карпат над річкою Лужанкою.
Вона впадає у Свічу, яка є правою притокою Дністра
Лужанка бере свій початок в селі Лужки, яке віддалене від Витвиці на 14
кілометрів.
На території села в Лужанку впадають дві невеликі річки: Солотвина і
Путна, а також кілька потоків, найбільшими з якими Чорний, Малинівський,
Кривецький.
Територія Витвиці належить до історико-етнографічної області
Бойківщина. Окреслюючи сучасні межі цієї області, науковці називають
Витвицю як село на її північно-східній межі.

Витвиця та околиці на карті регіону

Село займаємає центральне положення відносно інших сіл. З центру села
розходяться дороги в сусідні населені пункти: в Гошів, Кальну, Розточки,
Церківну та Станківці, а далі - Слободу Болехівську, Липу, Лужки.
Витвиця лежить не лише над річкою Лужанкою, але й над усіма її
притоками - Путною, Солотвиною та переліченими потоками. Вздовж
Лужанки село простягається майже на 5 кілометрів.
Село ділиться на частини-кутки. Досі побутують предковічні назви

сільських кутків. Їх перелік, за рухом до верхів’я рік виглядає наступним
чином.
1. Вигодівка. Окремий хутір на початку села, відділений від нього на
один-півтори кілометра.
2. Долішній кінець. Назва цієї частини говорить сама за себе. Він
розташований на початку села зі сторони села Гошева. Дещо відособленою
частиною цього кутка є невеличкий масив Возничне.
3. Чорний Потік – куток, що розташований вздовж однойменного
Чорного потоку.
4. Панська вулиця. Відносно новий куток. Являє собою масив садиб
післявоєнної забудови, розташований вздовж дороги , що веде від центральної
вулиці під Голицю.
5. Центр або Село. Розташований у центрі села, звідки, найімовірніше і
починала розвиватися Витвиця.
6. Путна. Масив садиб розташований по обох берегах однойменної річки
Путна.
7. Заріка. Нечисленний масив садиб, розміщених за рікою Лужанка на
відрогах гори Погар

Топографічна карта Витвиці

8. Солотвина. Вулиця, розміщена вздовж притоки Лужанки – ріки
Солотвини.
9. Береги - цей куток розташований на високих берегах Лужанки вище
впадіння Малинівського потоку. Садиби Берегів ніби нависають над річкою.
10. Малиновище. Невелика частина села на пагорбі, підніжжям якого
протікає Малиніський потік. Це найбільш піднята частина села. Якщо про інші
кутки можна сказати, що вони розташовані МІЖ горами або ПІД горами, то
Малиновище розташоване НА горі.
11. Порошниці. Масив садиб, розташованих вздовж дороги на Церківну
на відрізку від ріки Солотвини до впадання Кривецького потоку.
12. Кривець. Найвіддаленіший куток Витвиці, найближчий до села
Церківна. Садиби Кривця лежать вздовж Кривецького потоку.
Найвищою точкою в околицях села є гора Гострий Погар. ЇЇ висота
становить 621 м. Вона розташована на хребті, які розділяє басейн ріки
Солотвина та ріки Лужанки.

Фотографія Витвиці із космосу

Виходи соляних та нафтових джерел
На території села виходять на поверхню соляні та нафтові джерела..
Соляні джерела знаходяться в урочищі Заріка та Солотина. Від солоних
джерел пішла і назва річки та місцевості - Солотвина.
У 1936 році учителька Райфайзен водила витвицьких школярів на
екскурсію на соляні джерела Заріки. Серед учасників тієї екскурсії був і автор

даної статті /Янишівський Ярослав/. Учителька дуже цікаво пояснювала нам,
учням, їхнє походження.
Нафта виходить на поверхню в урочищі Чорний Потік. Зокрема це
можна спостерігати недалеко від центральної дороги, біля залишків старої ще
австрійської свердловини.
Витвичани ще у 19 столітті знайшли застосування цій корисній копалині.
Вони черпали цю рідину і заливали її у спеціальні пристрої – ліхтарики, в яких
вона повільно згорала. При згоранні нафта світила. Хоч ліхтарик помітно чадів,
але все ж таки, це був перший світильник, де джерелом світла була нафта.
У 1853 році львівські винахідники Лукасевич та Зег винайшли гасову
лампу [1]. Цей винахід має принципову схожість з давніми “витвицькими
світильниками” – і в одному і в другому для одержання світла
використовується згорання нафти або нафтопродуктів. У “витвицькому
світильнику” згорала сира нафта, а у світильнику львівських винахідників –
згорає один з компонентів нафти – гас. Правда, гасова лампа має також
систему рівномірної подачі палива у вигляді гноту, що підкручується.
Варто зауважити, що “витвицькі світильники” використовувалися
задовго до появи гасової лампи львів’ян і не виключено, що саме вони були
прототипом цього геніального винаходу, який обійшов весь світ.
На честь славних винахідників Лукасевича та Зега у Львові встановлено
пам’ятник [2], а винахід витвицьких селян залишився несправедливо забутим.
Територія Витвиці в
доісторичні часи. Витвицький скарб.
Територію Витвиці в межиріччі Лужанки, Путни та Солотвини заселяли
люди ще в доісторичні часи.
Про це свідчить скарб бронзової доби (І-ІІ тисячоліття до н. е.),
знайдений у 1920-х рр. у глиняному кар'єрі в урочищі Дебря. Частина речей зі
знахідки — чотири браслети й округла спіраль з рухомим гудзиком у центрі —
потрапила в руки істориків.
У довоєнний період ці знахідки експонувались у Львівському музеї
Наукового Товариства їм. Шевченка. В повоєнні роки під приводом
повернення полякам їхніх історичних цінностей радянські власті серед іншого
віддали їм і витвицьку знахідку. Зараз предмети з цього скарбу зберігаються в
Краківському археологічному музеї [3]. Інформація про витвицький скарб
занесена на карту найважливіших археологічних знахідок нашої області, яка
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експонується в Івано-Франківському краєзнавчому музеї.
Систематичних археологічних розкопок на території
проводилося.

села

не

Територія села у 10-13 століттях
Легенди говорять, що лісові простори між Дністром по обох берегах
Свічі та гірськими хребтами в Семичові та Вишкові у X ст. належали до
руського (українського) князя Андрійовича, осідком якого була Ілемня.
Південний гірський хребет у Семичові служив кордоном, що
відокремлював його володіння від володінь князя Ратіли, з яким князь
Андрійович підтримував добрі товариські стосунки. На цьому гірському
просторі випасалися численні отари овець.
За часів Галицько-Волинського князівства Карпати були заселені дуже
рідко. Села Витвиці ще не існувало, принаймі переконливих підтверджень про
це немає. На його місці, найімовірніше, були дрімучі ліси.
Через територію, де пізніше виникло село, можливо у 1241 році,
проходила монголо-татарська орда, коли намагалися пройти на Мадярщину
/Угорщину/. Як стверджує мадярський історик Регер, татари вдерлися в
Мадярщину через Вишківський і Сколівський перевали. Отже, вони могли
переходити через територію майбутньої Витвиці.

