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ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ

З глибокою жалобою повідомляємо про смерть директора Львівської� галереї� мистецтв,
Героя Украї�ни, Й�ого Достой� ності Кавалера Возницького Бориса Григоровича. Трагедія
сталася в Золочівському рай� оні на Львівщині 23 травня близько дев’ятої� ранку - Борис
Григорович перебував за кермом автомобіля і внаслідок серцевого нападу авто виї�хало на
зустрічну смугу і врізалося в маршрутне таксі.
Рицарі Христа висловлюють щирі співчуття родині Бориса Григоровича. Вічна пам’ять
нашому побратиму, здобувшому повагу та любов всієї� Украї�ни.
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Й�ого Достой� ність Кавалер
Борис Григорович Возницький�

Біографія

Георга Пінзеля. Був ініціатором
створення музеї�в першодрукаря
Івана Федорова, музею-садиби
«Русалки Дністрової�», створив туристичний� маршрут «Золота підкова», до якого входять Олеський� ,
Золочівський� ,
Підгорецький� ,
Свірзький� замки.
В м. Львов 1 жовтня 2011 р.
прой� шов посвяту у Кавалери
Суверенного Рицарського Ордену
Христа Спасителя.
Загинув в автокатастрофі,
що сталася внаслідок серцевого нападу 23 травня 2012 року.
Поховали
Й�ого
Достой� ність
Бориса Возницького 25 травня на
Личаківському цвинтарі.
Нагороди та звання

Звання Герой� Украї�ни з врученням ордена Держави (16
травня 2005) — за визначний�
внесок у національне відродження Украї�ни, багаторічну подвижницьку діяльність на ниві збереження та популяризації� духовної�
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спадщини украї�нського народу,
особисті заслуги у розвитку музей� ної� справи
- орден «За заслуги» II ст. (2001)
- Почесна відзнака Президента
Украї�ни (1996)
- відзнака Президента Украї�ни —
Хрест Івана Мазепи (2010)
відзнака
Президента
Украї�ни — ювілей� на медаль «20
років незалежності Украї�ни» (19
серпня 2011)
- лауреат Національної� премії�
імені Тараса Шевченка (1990)
най� вища відзнака Польщі
орден «Командора» (2003)
лауреат
всеукраї�нської�
премії� «Визнання»
почесний� , дій� сний� член
Академії� мистецтв Украї�ни
доктор
honoris
causa
Варшавської� академії� мистецтв
(2004)
Кавалер
Суверенного
Рицарського
Ордену
Христа
Спасителя,
Титульний�
Знак
Кавалера вручений� 01 жовтня
2011 р.
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Й�ого
Достой� ність
Бори́ с
Григо́ рович Возни́ цький� , народився 16 квітня 1926, село
Ульбарів,
Волинського
воєводства — тепер Дубенський�
рай� он, Рівненська область —
помер 23 травня 2012, в автокатастрофі між селами Куровичі
та Печенія Золочівського рай� ону
Львівської� області) — украї�нський� мистецтвознавець, директор Львівської� галереї� мистецтв,
академік Украї�нської� академії�
мистецтв, Герой� Украї�ни (2005),
лауреат Національної� премії�
імені Тараса Шевченка (1990),
заслужений� працівник культури Украї�ни та Польщі, президент Украї�нського національного комітету Міжнародної� ради
музеї�в (ICOM), доктор honoris
causa,
Кавалер
Суверенного
Рицарського
Ордену
Христа
Спасителя(2011).
Під час Другої� світової� вій� ни
служив у штрафній� роті радянської� армії�, зв’язковий� Украї�нської�
Повстанської� Армії� (УПА). Був
студентом училища імені Труша,
навчався у Ленінградській� академії� мистецтв (факультет історії�
мистецтв).
1960–1962 — заступник директора Музею украї�нського
мистецтва у Львові. Згодом призначений� на посаду директора
Львівської� картинної� галереї�.
Організатор численних історико-художніх виставок, у
тому числі великої� експозиції�
«Гетьман Іван Мазепа: Погляд
крізь століття» (2003), виставка «Іван Виговський� особа і час»,
«Розпяття» (до 2000-річчя від
народження Христа); був популятизатором спадщини Іоана

