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Тільки той народ, який вшановує своїх героїв, 

може стати великим.

К. Рокосовський



Семен Гурко (Палій) народився у 40-х рр. XVII ст. у місті Борзна на Чернігівщині у

козацькій родині, що була поріднена з дрібними польсько-білоруськими

шляхтичами. Семен вчився в Києво-Братській колегії.

Він розпочав свою військову кар’єру за часів гетьмана Дорошенка, бував на

Запоріжжі, де й отримав прізвисько «Палій», брав участь у поході проти турків під

Відень, яким керував Ян Собеський.



Палій та Фастівщина

Ще юнаком Семен прибув на Січ.

Брав участь у кількох походах проти

татар і турків. Проте вибитись в

отамани на Січі не спромігся, але він

удався до неординарного вчинку:

сформував власну ватагу, до якої,

крім запорожців, увійшло чимало

українців, що походили з

Подністров'я, молдаван і волохів, та

й отаборився з ними на околицях

Фастова.



Ставши королем Польщі,

Ян Собеський не забув

послуг Гурка.

У 1684 р. Палій на основі

королівського універсалу

одержав «приповідний

лист» на формування

козацького полку і дозвіл

оселитися у Фастові,

зробивши це місто штаб-

квартирою полку, тобто

полковим містом.



Іван Мазепа

Семен Палій

«Я знайшов цей край 
пустелею й працював коло 
Хвастова, як коло свого 
хазяйства. Широкі поля 
засіялись збіжжям, число  
мешканців зросло… й 
церкви Божі я побудував,і  
прибрав на славу Божу»

Писав С.Палій в одному 
з листів до І.Мазепи



Визвольні повстання на Правобережжі



Печатка 
Семена Палія

Герб родини 

Гурко 
У ті часи це був символ високого

соціального статусу, свідчення повно-

правності члена феодального суспільства.



Помер Семен Палій власною смертю 1710 р. та похований з почестями у 

Межигірському Спасо-Преображенському монастирі під Києвом



Пам’ять про Семена Палія на Фастівщині

Дуб Семена Палія. Вік дерева понад 350 років. Росте в

урочищі Унава Фастівського лісництва, неподалік від

міста Фастова.

За легендою, посаджений козацьким полковником

Семеном Палієм. Це дерево-пам’ятка історії природи

України.



Пам’ятник Семену Палію у Фастові



Покровська церква у 
Фастові

(у народі - церква
Семена Палія)

Пам'ятний знак на 
Палієвій Горі
(Біла Церква)



Сучасне українське козацтво на Фастівщині

Фастівський козацький курінь Українського козацтва – це

національно-патріотичне, оборонно-спортивне та незалежне

об’єднання.

• Організація не бере безпосередньої участі у політиці, але, в той

же час, займає активну громадську позицію і працює, виключно, в

інтересах України.

Герб козацького      
куреню УК



«Козацькі  розваги» в НВК



Всеукраїнський  юнацький рух 
«Козацький гарт» на Фастівщині



Змагання «Джура - 2015»



18 березня 2016 року у Фастівському НВК «Ліцей інформаційних

технологій – Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №9» за підтримки

платформи "Сходи в майбутнє" відбулася посвята учнів 5-А класу в козаки – джури.

Вступаючи в козацьку республіку, перед обличчям своїх друзів, перед

рідною землею та пам’яттю звитяг козацтва, учні урочисто поклялись, що

вивчатимуть історію і традиції українського народу, будуть готувати себе розумово,

фізично і морально, щоб чесно і віддано служити українському народу в ім’я

становлення незалежності та процвітання держави.

Продовження козацького роду



Семене Палію! А що ж бо ти робиш,

Да білії руки да у крові носиш.

Ой і забив, забив сизу голубоньку,

Чтоб не буркотала зверху на дубочку,

Ой коли б же гула да не боркотала,

Мені, молодому, спати не давала.

У неділю рано у всі цвони цвонять,

Семена Палія у кайданах водять.

Цвонили, цвонили да вже й перестали,

А турки Палія у неволю взяли.

Повели Палія та улицею

І зв’язали руки назад сирицею.

Повели Палія аж на ту границю,

Аж на ту границю, да на шибеницю.

Кинули Палія в глубоку криницю;

Отут мені, брате, треба пропадати,

Бляхою криницю треба оббивати, 

Чорним оксамитом кругом обстилати.

Т.Г.Шевченко

Відомий поет про Семена Палія
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Дякуємо за увагу!

Фастівський НВК
2016 рік


