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Червоною доріжкою піднімається директор
Інституту архітектури Богдан Черкес із дружиною Надією

Любов Качала та Олег Лихач —
сопрано та тенор Львівської опери
вітають політехніків

Де ще зустрітися, як не під ялинкою?

Господарі Зимового балу в очікуванні гостей

До зали заходять
Любов та Мирон Янківи

ч. 2 (2722)
20 — 26 січня 2011

[nota bene!]

3

знай наших!

Великий Вибух Ідей спрацював

К

оманда Львівської політехніки
посіла четверте місце в національному фіналі Першого студентського
чемпіонату зі стратегічного менеджменту, котрий організувала компанія Global Management Challenge
International.

П’ятеро економістів-четвертокурс
ників у складі „Big Bang Ideas“ дізналися
про змагання випадково, деб’ютували
в ньому, зуміли серед 1024‑ох команд
пробитися до фіналу, посісти призове
місце, поступившись лише досвідченим командам, котрі регулярно (себто
вже втретє) беруть участь у чемпіонаті
(Сімферополь, Київ, Кривий Ріг).

― Я прочитав інформацію про конкурс на дошці оголошень десь на початку
жовтня. Запропонував своїм знайомим,
одногрупникам створити команду, щоб
випробувати знання та сили, — згадує
капітан команди Володимир Том’юк. —
Нам усім було цікаво спробувати.
В команді політехніків є студент
факультету міжнародних відносин
ЛНУ ім. І. Франка Маркіян Прудиус.
Його привів сюди студент-політехнік
Мирон Крочак.
― Моя спеціялізація — теж економіка (міжнародний економічний
аналіз), мені стало цікаво спробувати
керування віртуальною компанією,
тому я погодився, — каже Маркіян.

Змагання відбувалися в 4 етапи.
Перші три тури проходили в режимі
онлайн. На кожному етапі учасникам
давали звіти віртуального підприємства за 5 кварталів (баланси компанії,
результати роботи виробництва,
невиробнича сфера, інноваційна,
інвестиційна тощо). Команди ділили
на групи по вісім, ці 8 команд були
конкурентами на ринку. Завдання
учасників — розробляти менеджмент
підприємства на наступні 5 кварталів
для його успішної діяльности. Перемагала та команда, яка на останніх
кварталах досягала найвищого курсу
акцій свого підприємства на ринку.
Закінчення на 7 с. →

юні інформатики

37 школярів випробували свої сили

25

грудня в Інституті комп’ютерних
наук та інформаційних технологій відбувся захист творчих робіт
з інформатики учнів 8 — 11 класів.
Конкурсанти заздалегідь надсилали
свої роботи в ІКНІ для рецензування,
а вже далі презентували та захищали
їх. У захисті взяло учать 37 школярів
із Західної України.
Учасники змагалися у трьох категоріях. У „Програмуванні“ найкращими
стали Святослав Пелешко, ЛАГ (1 місце), Андрій Коваль, СШ № 9 (2 місце),
Євген Вожик, Технологічний ліцей (3
місце); у номінації „Графіка“ перемо-

гли Роман Дунець, гімназія „Престиж“
(1 місце), Надія Василишин, Яворівська
СШ № 2 (2 місце), Наталя Степура, ЛАГ
(3 місце), у категорії „Веб-Дизайн“ —
Дмитро Ханас, Яворівська СШ № 2 (1
місце), Руслан Белзюк, м. Тернопіль (2
місце), Павло Кіт, Яворівська СШ № 2
(3 місце).
Переможці отримали призи, надані
компаніями „Стек-комп’ютер“, „Елекс“,
„СофтСерв“, „Уарнет“.
Щиро вітаємо переможців!
Наталія ШАХОВСЬКА,
декан базової вищої освіти ІКНІ
Львівської політехніки

студентський вертеп

Політехніки відсвяткували Різдво

П

ід час різдвяних свят студенти Інституту будівництва та інженерії довкілля й Інституту економіки та менеджменту
Львівської політехніки, за підтримки житлово-побутового відділу
студмістечка, організували вертеп.

Політехніки тішили не лише своїх друзів, але й жителів 3-го та
7-го студентських гуртожитків. Продемонстрували вертеп і для усіх
охочих на Площі Ринок, біля Оперного театру і навіть побували на
дні народження, куди їх запросили, побачивши гарний виступ.
― Такий вертеп ми підготували вперше, — розповів співорганізатор дійства, член студентської частини житлово-побутового відділу, другокурсник ІБІД Микола Веприк. — Важливо було виявити
бажання, а житлово-побутовий відділ виділив нам приміщення
для репетицій. Головним організатором та ініціятором підготовки
вертепу була першокурсниця ІНЕМ Тетяна Кокошко. Цьогоріч нас
лише дванадцятеро, але думаю, що це стане нашою традицією і
наступного року вертеп буде значно більший, — додав Микола.
Н. П.
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сесія
туденти п’ятих курсів Львівської політехніки минулого тижня завершили свою передостанню сесію. НаСвирішуватимуть:
томість у всіх бакалаврів з понеділка розпочався модульний тиждень. За його результатами бакалаври
іти їм на іспити, що розпочнуться з 24 січня і триватимуть два тижні, чи не йти…

У невеликій авдиторії четвертого навчального корпусу за партами розмістилося десятеро хлопців. Усі вони
зосереджено пишуть іспит з предмета
„Сучасні технології та конструкції побутової техніки“. Це спеціялісти п’ятого
курсу ІЕСК, які освоюють спеціяльніть
„Електропобутова техніка“. Іспит у них
приймає доцент кафедри електричних
машин і апаратів Богдан Копчак.
— Це — майбутні фахівці з електропобутової техніки, — каже Богдан Любомирович. — На жаль, це вже останній класичний п’ятий курс, який вивчає
програму, за якою вчився і я. Властиво,
нинішній четвертий курс вже вчиться
за програмою цьогорічних спеціялістів. Наші п’ятикурсники розпочали
своє навчання традиційно: 1 вересня.
Ще одна відмінність: у них не було
модульних тижнів. Тобто, після шістнадцятитижневого навчання одразу
розпочалася сесія. Складність полягає
ще й в тому, що свою стипендію вони
можуть заробити лише за рахунок балів, отриманих на сесії. Тобто вибору —
йти чи не йти на іспити — цього разу у
них не було. А оскільки стипендія нині

немала, то у них є серйозна мотивація
добре скласти зимову сесію.
Більшість студентів (а в групі —
лише хлопці) вже десь працюють,
тож побутову техніку знають не лише
як споживачі. Вивчаючи технологію
і конструкції, що використовуються
у сучасній техніці, вони готові й самі
проєктувати різні двигуни. Роман Пісоцький належить до тих студентів, які
пильно слідкують за своїми балами:
по-перше, від цього залежить стипендія, по-друге, хочеться стати добрим
фахівцем, адже це великою мірою є
його майбутнє.
— Моя зимова сесія добігає до
кінця, — каже хлопець. — Позаду вже
шість іспитів, залишилося ще два. За
п’ять років навчання жодного разу
не переживав за іспити, бо знав, що
все буде добре. На лекції ходжу регулярно, вчуся впродовж семестру,
бо мені знання потрібні. Бібліотеку
відвідую нечасто, бо ми достатньо
забезпечені потрібним навчальним
матеріялом. Користуємося своїми й
електронними конспекти лекцій (якщо
з якоїсь причини не був на лекції). До

Світлина Катерини Гречин

Класичний п’ятий курс іде в небуття

наших послуг і навчальний посібник.
Особисто мене під час іспитів дуже
виручають конспекти. Тож моя порада
першокурсникам: пишіть конспекти!
Намагайтеся вчасно здавати всі розрахункові роботи і курсові проєкти.
Мені самому рідко це вдавалося, хоча
це дуже класно. Уважно слухайте викладачів, і частіше користуйтеся їхніми
порадами.
Катерина ГРЕЧИН

до модулів — готові!

Гуртом вчитися легше
Ольгою Мавдрик, студенткою другого курсу
Інституту економіки та менеджменту ми зустрілися
у фойє її рідного інституту.
Дівчина студіює менеджмент. Коли ми зустрілися,
у неї були останні лекції
перед модулями. А ще їй
треба було „поквитатися“
з розрахунковими роботами, курсовими проєктами.

― Сьогодні здала розрахункову роботу з мікроекономіки, — каже щаслива Ольга. — Отримала десять балів і
дуже задоволена, бо це максимум, що можна було за неї
отримати. Мені подобається
вчитися в нашому інституті:
добрі предмети, познайомилися з багатьма цікавими

Світлина Катерини Гречин

З

людьми, однолітками, дуже
подобаються наші викладачі.
Оскільки навчання почалося
одразу після різдвяних свят,
то доводиться самоорганізовуватися, щоб нормально
ввійти у навчальний процес
і модульний тиждень.
Навантаження у ці дні
дуже велике, бо треба вчас-

но здати всі розрахункові
і курсові проєкти. Заліків
дуже багато. До першого
модуля мали скласти один
залік, а час складання другого збігся з початком вивчення нового предмета. Це
створювало певні труднощі,
адже, крім повторення одного предмета, треба було
приділити серйозну увагу й
иншому. І це зрозуміло, бо
за чотири лекції осягнути
тему практично неможливо. Тож доводиться вчитися
самостійно, а це вимагає
певного часу на пошук матеріялу і його засвоєння.
Цієї зими матимемо
модулі з п’яти предметів:
математики, економіки і фінансів підприємства, мікроекономіки, англійської мови

і маркетингу. Хоч упродовж
навчання регулярно вчилася, однак готуюся до модулів і, звичайно, переживаю
за їх результати. Дуже допомагають мені конспекти, а
ще — дружна обстановка в
гуртожитку, одногрупники, з
якими, зазвичай, готуємося
до модулів разом. Групою
набагато легше готуватися
до таких відповідальних
моментів у житті студента
як модулі й іспити. А після
модулів одразу розпочнеться сесія. Зрештою, я ще ні
разу не була на іспиті, бо
потрібні бали здобувала на
модулях. Цього року, можливо, й доведеться йти на
якийсь іспит.
Катерина ГРЕЧИН
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молода наука
тарший викладач кафедри інженерної геодезії Львівської політехніки Олександр Заяць — один із чотирьох
Спрацюватиме
молодих науковців, які отримали на цей рік грант від університету. Упродовж січня-грудня 2011-го політехнік
над проєктом „Моніторинг деформаційних процесів 20-го навчального корпусу Національного

університету „Львівська політехніка“ на вул. Князя Романа, 5 у місті Львові“ (напрям — прикладні дослідження
в галузі математичних і природничих наук)

За порятунок будинку на вулиці Князя Романа
взялися політехніки
З історії питання
― Проблеми з будинком на Князя
Романа, 5 розпочалися у 1980-х роках,
коли у Львові планували прокласти
підземний трамвай. Для цього опустили рівень ґрунтових вод, після чого
в центрі міста, як відомо, почали руйнуватися будинки, зокрема зведені
на дубових палях. Дуб завдяки волозі
зберігає міцність, але тільки-но воді
варто трохи відійти, він починає гнити, — робить невеличкий екскурс в
історію Олександр Степанович.
Нині будівля 20-го навчального
корпусу — в досить сумному стані:
тріщини у стінах, десь стіна відійшла
від підлоги тощо. Праве крило будинку
зачинене й не експлуатується. Свого
часу, каже дослідник, будівлю „зшили“ з допомогою металевої арматури,
проте вона і далі продовжила „неспокійне життя“: як свідчать попередні
результати досліджень, стіни будинку
мають власні стійкі (добові) коливання та вікові зміни несистематичного
характеру.

Спільні зусилля —
конкретний результат
Над проєктом Олександр Заяць працюватиме спільно з колегою з кафедри Юрієм Голубінкою під керівництвом директора ІГДГ Корнилія
Третяка (який, до речі, ініціював
подання проєкту на отримання гранту). Можливість попрактикуватись
у рамках дослідження отримають і
студенти. Власне, у вересні-жовтні
спудеї вже проводили на об’єкті геодезичні роботи. Попередні результати
спостережень Олександр Степанович
вже використовує в навчальному процесі як матеріяли для лабораторних
робіт свого курсу „Сучасні методи
опрацювання інженерно-геодезичних
спостережень“.
Раніше науковець моніторингом
стану будівель не займався (тема
його дисертації — „Моделювання топографії, будови та внутрішнього гравітаційного поля Місяця“), але певне

уявлення про таку роботу має: свого
часу, коли працював у ГНДЛ-18, ознайомився зі специфікою спостереження
за різними інженерними об’єктами. І
хоч науковець каже, що „особливий талант тут не потрібен: досить уміти працювати з приладами, знати геометрію
і трохи програмування“, та все-таки
самим лише вмінням спостерігача не
обійтись. Врешті, політехнік готовий до
професійного саморозвитку, набуття
нових знань і навиків, адже кожне наукове завдання розглядає як „виклик
для себе“ і додає:
— Досліджувати завжди цікаво. А
ще мені здається, що справжній науковець повинен бути корисний для
суспільства, вирішувати конкретну
проблему, яка справді є важливою.
Наш проєкт має саме таке, прикладне
значення.

Напрацювання і плани
У випадку із 20-им навчальним корпусом науковці прагнуть з’ясувати, які ж
деформаційні процеси відбуваються
зі спорудою, яким є їхній характер —
довго- чи короткоперіодичний, чи
виявлені деформації є суттєвими і
зможуть призвести до руйнування
споруди, наскільки будівля просідає,
рухається, наскільки змінюється в просторі взаємне розташування її стін. На
основі цих даних можна буде робити
висновки про причини руйнування
будинку, а відтак і шукати способи
протидії йому.

Наразі дослідження на Князя Романа, 5 тривають, вони розпочалися
влітку:
― Під час студентської практики ми
використали для визначення певних
геометричних характеристик споруди
лазерний наземний 3D-сканер, який,
зокрема, дозволяє створювати тривимірні моделі архітектурних об’єктів
шляхом визначення просторових
координат великої кількости точок на
їх фасадах. У нашому випадку результати лазерного сканування дадуть
змогу визначити невертикальність
споруди й динаміку нахилу її стін. Для
досліджень вже застосовували два
інклінометри NIVEL 220 — високоточні
прилади, призначені для вимірювання
кута нахилу об’єкта. Ми запустили їх
на початку вересня, і вони впродовж
трьох тижнів неперервно працювали.
Також я розробив спеціяльні програми для інклінометрів (програмне
забезпечення фірми-виробника для
них досить дороге): для зчитування й
попереднього опрацювання даних, —
розповідає науковець.
Та це — лише старт, адже „моніторинг — безперервне спостереження
за об’єктом — потребує серії вимірів,
розділених в часі“. Тож конкретні висновки (і прогнози) можливі наприкінці
року, коли завдяки повному циклу щомісячної фіксації різнорідних геодезичних даних науковці матимуть повну
інформаційну картину про стан будівлі.
Тож попереду — багато роботи:
нівелювання, дослідження з електрон
ним тахеометром (для моніторингу
тріщин будівлі), що дасть змогу прослідкувати за зміщеннями тієї чи иншої
частини будівлі. Отож „тепер найголовніше — зібрати побільше вимірів, а
їхнє опрацювання — це вже питання
кількох тижнів“, завважує Олександр
Заяць. Він опрацює відповідну літературу, аби „перетворити“ дані про
геометричні зміщення на напруження,
яке є у стінах, і з’ясувати, чи загрожує (і
наскільки) їм розрив, руйнація“. Власне, це і є кінцеве завдання.
Ірина ШУТКА
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Великий Вибух Ідей спрацював
→ Закінчення. Початок на 3 с.

― На першому та другому етапах ми
перемогли у своїх вісімках, потім посіли
друге місце у західноукраїнському регіональному фіналі і потрапили до фіналу, —
розповідає Мирон Крочак. — Сам фінал
проходив наживо в бізнес-центрі в Києві.
Готувалися студенти самі. Коли отримували звіти свого підприємства, кожен
працював удома, опісля збирались і обговорювали все разом.
― На цю підготовку нам ішло дуже багато часу. Коли ми готувалися, тобто коли
брали участь у тих всіх віртуальних етапах,
ми, по суті, „замешкали“ в кафе поряд з
університетом, де є Wi-Fi, адже нам був
потрібен доступ до інтернету, — сміється
Олеся Марущак. — Я ще трохи бігала на
пари, а хлопці сиділи там просто від ранку
до вечора. А до національного етапу готувалися вже в нашій бібліотеці — від самого
ранку. І хоч це нелегко, аж голова йшла
обертом від такої тривалої підготовки,
насправді це було дуже цікаво, азартно,
завдання просто поглинає, захоплює.
Мирон додає:
― На перших етапах на прийняття
рішення ми мали 3 години, а на регіональному етапі — один день, у фіналі — лише
півтори години. Але такий ритм навчив
нас вкладатися в час, тому у фіналі ми ще
й мали його запас.
Олеся розповідає, що функції між ними
розділилися самі собою: Василь Грицик —
математик, Мирон Крочак — фінансист,
Володимир Том’юк координував усю
роботу як капітан, Маркіян Прудиус —
стовідсотковий економіст, бо хотів урізати
всі бюджети і всі витрати, Олеся Марущак
займалася більше організаційними питаннями, стежила за часом, вирішувала спірні
питання, заспокоювала всіх тощо.
― Все, що ми використовували, вивчали свого часу в університеті, — каже
Василь Грицик. — Але щось забулося, щось
не відклалося, на змаганнях завдання
були більш практичні. Наприклад, у першому турі ми мали керувати компанією
у час умовної кризи (період 2008 — 2009
років). Тобто завдання були максимально
практичні. Нас консультував аспірант нашої кафедри економіки підприємства та
інвестицій Андрій Стояновський.
Крім добрих результатів на конкурсі
та закріплення вивчених в університеті
знань на практиці, студенти тішать себе
тим, що отримали цінний практичний
досвід, який прикрасить їхні резюме, та
познайомилися з потенційними роботодавцями:

― Ми відкрили себе і для себе, зарекомендувалися для потенційних роботодавців, — переконаний Мирон Крочак. — На
церемонії нагородження змогли вільно
поспілкуватися з організаторами та спонсорами заходу — топ-менеджерами аудиторських компаній, великих корпорацій.
Вони підтримують студентські ініціятиви
щодо працевлаштування молоді.
Студенти горді з того, що коли на церемонії нагородження першими виступили
з вітальним словом українською мовою,
решта команд їх наслідували.
Також приємно команді, що після
оголошення результатів у Політехніці їх
привітали директор Інституту економіки
і менеджменту Олег Кузьмін та завіду
вач кафедри економіки підприємства
та інвестицій Василь Козик. Пообіцяли
студентам премію та задекларували підтримку надалі.
Наступного року команда планує знову
взяти участь у чемпіонаті.
― Крім цього, зараз нам відкрився
доступ до „дорослого“ змагання зі стратегічного менеджменту, — ділиться планами
Василь Грицик. — Хочемо ще там зарекомендувати себе, посісти ще вище місце.
Щоправда, там уже платна участь — 1000
евро. Та завідувач кафедри Василь Козик
допоміг нам знайти спонсора.
Капітан команди додає:
― Це гра серед великих компаній, банків, концернів, авдиторських компаній. Так
що ми зараз готуємось до цього змагання,
яке починається з 2 лютого.
Переможець українського чемпіонату
серед топ-менеджерів потрапляє на міжнародний турнір в Макао (Китай), де збираються топ-менеджери з 30 країн світу.
Минулого року найкращою була визнана
команда зі Львова (також четвертокурсники, щоправда, тоді, навпаки, був один політехнік у команді ЛНУ ім. І. Франка). Тому
хлопці сподіваються повторити успіх колег.
Тетяна ПАСОВИЧ

На позачерговій сесії Львівської обласної ради 13 січня
ухвалили рішення заснувати
на Львівщині обласну премію ім. Степана Бандери у
галузях освіти, науки, молоді та спорту. Як повідомив
голова ЛОР Олег Панькевич,
кошти на фінансування
премії будуть виділені за
рахунок змін до галузевих
програм, які фінансуються з
обласного бюджету. За його
словами, Львівщина проти‑
ставить політиці державної
влади у національному пи‑
танні свою систему заходів:
фінансуватиме програму
підтримки української мови,
українського книгодруку‑
вання, розробить програму
національної пам’яти.
У Львові розпочала роботу
громадська юридична приймальня із захисту права на
освіту. Її організовує Регіо‑
нальний благодійний фонд
„Резонанс“ у рамках проєк‑
ту „Моніторинг дотримання
права на освіту у Львівській
області“. Консультації мож‑
на отримати за номером
телефону 243‑94‑09 або
безпосередньо у громад‑
ській приймальні.
Українська „Вікіпедія“, котра
15 січня відзначила 10-річчя з дня свого створення,
може наздогнати фінську
за кількістю статей і, відповідно, вийти на 15 місце
в світі за цим показником.
Щодня в українській „Вікіпе‑
дії“ створюється від 100 до
300 статей, тобто приблизно
11 статей на секунду.
Генеральна прокуратура
внесла припис Міністерству
освіти і науки, молоді та
спорту з вимогою погасити
підпорядкованими міністерству підприємствами
заборгованість із зарплат
та внесків до Пенсійного
фонду на загальну суму
5,1 млн грн., повідомили
у відділі зв`язків зі ЗМІ
Генпрокуратури.
За матеріялами інформаґенцій
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громадська панахида
оминальна панахида пам’яти
українських студентів, засуджених
радянським комуністичним режимом у 1941 році під час „Процесу
59-ти“, відбулася 17 січня у Музеїмеморіялі „Тюрма на Лонцького“.

Ініціювали захід Львівська обласна
рада та Львівська обласна держадміністрація. У панахиді взяли участь представники міської та обласної влади, зокрема, голова Львівської ОДА Михайло
Цимбалюк та голова ЛОР Олег Панькевич, колишні політв’язні, серед них Ірина
Калинець, громадські діячі, духовенство
різних конфесій та учасниця процесу
Ольга Попадин, яку сімнадцятирічною
заарештували 19 вересня 1940 року.
Після панахиди в ЛНУ ім. І. Франка
відкрили виставку „Репресії проти
української еліти: Процес 59-ти“. Вперше на огляд громадськости виставили
копії документів закритого судового
засідання та особисті документи і фото
студентів. На дванадцяти банерах, сім
з яких присвячені саме подіям сімдесятирічної давності, продемонстрували документи з архівів Львівської
політехніки, Франкового університету
та Служби безпеки України. Також у
рамках виставки відбувся круглий стіл,
на якому виступили громадські діячі,
історики та очевидці тих подій.
„Процес 59-ти“ („Процес другої екзекутиви ОУН“) — великий політичний
процес, який відбувся 15 — 18 січня 1941
року у Львові в приміщенні обласного
управління НКВС. Перед радянським
судом постали 59 молодих українців,
переважно студенти Львівських вишів.
Їх звинувачували як тих, хто належав до
Організації українських націоналістів та
в антирадянській діяльности.

Світлина Наталії Павлишин

П

День пам’яти учасників „Процесу 59-ти“

Серед звинувачених було 37
юнаків та 22 дівчини, віком від 16
до 30 років: 13 студентів Львівського
університету, 6 студентів Медичного
інституту, 3 студенти Політехнічного
інституту (Микола Матвійчук, Тарас
Коцюба та Богдан Гончарук), а також
12 гімназистів, 6 випускників вищих
шкіл, 5 випускників гімназій. Більшість із них — підпільники ОУН (від
зв’язкового до керівника розвідки
Крайової екзекутиви Миколи Матвійчука). Серед них був також майбутній
командувач УПА-Північ Дмитро Клячківський (псевдо „Клим Савур“).
Перед судовим процесом тривало
чотиримісячне слідство з використанням характерних для радянського
„правосуддя“ методів терору і катувань, приниження людської гідности
звинувачених.
„Процес 59-ти“, як і всі політичні
процеси в СРСР того часу, був закритий. Більшість засуджених не визнавали себе винними і не покаялись, а
навпаки, заявляли, що є непримиренними ворогами радянської влади і за
будь-яких умов будуть вести боротьбу
з нею.

коротко
Від 27 січня з ініціятиви члена студентської частини житловопобутового відділу студмістечка, другокурсника ІБІД Львівської політехніки Миколи Веприка, в 11 студентському гуртожитку відновлюється традиція кіносеансів, яка була запроваджена навесні минулого року. Покази фільмів відбуватимуться
кожного другого і четвертого четверга місяця о 18 год. в
актовій залі гуртожитку. Першою для перегляду Студентський
кіноклуб презентує французьку комедію „Прибульці“.
У Львові від 8 до 14 січня тривала перша в Україні зимова
молодіжна школа европейських християнських політиків, в
якій взяли участь представники з 20 країн Европи. Головними
акцентами школи були моральні принципи в політичній теорії
та практиці. Організувала цю зустріч Европейська Християн‑
ська Політична Молодіжна Мережа та ВМГО „ХристиянськоДемократичний Союз Молоді“.

До смертної кари тоді засудили 42
особи, серед них 11 дівчат. Решта підсудних було засуджено до тривалого
десятилітнього ув’язнення із засланням та позбавленням громадянських
прав. Серед засуджених на 10 років
ув’язнення була й вісімнадцятирічна
сестра Романа Шухевича Наталя.
Рішенням Колегії Верховного суду
СССР, 15 березня 1941 року, покарання
„пом’якшили“. Внаслідок цього, 19 засуджених розстріляно, 24 отримали по
10 років ув’язнення, 15 осіб отримали
від 8 до 4 років тюрми, одну звинувачену депортовано за кордон.
Молодим оунівцям інкримінували
змову з метою повалення радянського
ладу, зраду батьківщини, терористичну діяльність та шпигунство на користь
Німеччини. Підставою стало виявлення пропагандистської літератури із
закликами до боротьби за Українську
Державу.
Після суду львівських студентівоунівців до виконання вироку утримували у в’язниці № 1 („на Лонцького“),
а декого — у тюрмі № 4 („Бриґідки“).
Наталія ПАВЛИШИН

У Львові 14 січня представили перший випуск історичної серії
„Наукових записок Українського католицького університету“,
присвяченої міждисциплінарним студіям релігійного та історичного вимірів людського буття. Вирізняються у тематиці
збірника й дослідження з історії Унійної Церкви. Належно
відображено й історію римо-католицизму в Україні, розвиток
богословської думки православ’я та протестантизму, галицької
сакральної архітектури.
З нагоди 95-річчя переможного бою Легіону Українських
Січових Стрільців над російськими військами на горі Маківці
„Товариство пошуку жертв війни „Пам’ять“ 22 січня презентує
документально-художній фільм „Бій за гору Маківку“ режисе‑
рів Любомира Горбача та Андрія Тур’янського. Фільм покажуть
22 січня о 13.00 та 23 січня о 16.20 на 12 каналі львівського
телебачення і о 20.00 — на каналі НТА.
За матеріялами інформаґенцій
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уроки історії
січня стосується двох рівнозначних подій, які відбулися у період Української національної революції
22
1917 — 1921 рр., — це проголошення незалежности Української Народної Республіки (1918 р.) та проголошення Акту Злуки між УНР та ЗУНР (1919 р.)

„Віднині воєдино зливаються століттями відірвані
одна від одної частини єдиної України…“
22 січня 1918 р. незалежність УНР було
проголошено на тих землях, що входили до складу Росії (Слобожанщина,
Лівобережжя, Південь України, Чернігівщина, Київщина, Волинь, Поділля).
Цій події передувало утворення
Української Центральної Ради (17 березня 1917 р.), яка на тлі Першої світової війни (1914 — 1918 рр.) і повалення
самодержавства в Російській імперії
(Лютнева революція 1917 р.) стала на
позицію утвердження національнотериторіяльної автономії в складі Росії.
Та спершу Центральна Рада на чолі
з Михайлом Грушевським провела
широкий політико-правовий процес
легітимізації (через мітинги, конгрес,
з’їзди) Центральної Ради як вищого
українського представницького органу. До цього процесу були залучені
громадські, культурні, політичні та
кооперативні організації, науковці,
військові, освітяни, представники
инших національностей. Отримавши
підтримку від населення, Центральна
Рада почала вимагати від російської
тимчасової влади офіційного визнання автономії. А оскільки в цьому
було відмовлено, то 23 червня 1917 р.
Центральна Рада на ІІ військовому
з’їзді І Універсалом самопроголосила
автономію українських земель у складі
Росії та демократичні права автономної України.

Свідченням того, що лідери Центральної Ради демонстрували високий
рівень політичної волі, є утворення 28
червня першого українського уряду —
Генерального Секретаріяту на чолі з
Володимиром Винниченком. А вже
16 липня 1917 р. видали ІІ Універсал,
потреба в якому була пов’язана з тим,
що І Універсал змусив приїхати до Києва російську урядову делегацію для
унормування взаємин. Унаслідок переговорів російська урядова делегація
офіційно визнала Центральну Раду та
сформований нею уряд. Компромісом
для української влади стала відмова
від офіційного статусу автономії до
часу підготовки основних правових
документів та проведення загальних
демократичних виборів.
Цей компроміс не сприйняла російська влада в Петрограді (сучасний
Санкт-Петербург) і 17 серпня 1917 р.
видала „Тимчасову інструкцію Генеральному Секретаріятові на Україні“,
яка суттєво скорочувала автономні
права в Україні. А українська влада
виявилась не готовою послідовно
вести політичну полеміку з Росією за
автономні права.
7 листопада 1917 р. стався більшовицький переворот в Петрограді.
Центральна Рада не підтримала його
і виступила проти більшовизму. У своєму ІІІ Універсалі, крім демократичних

прав і свобод, Центральна Рада визначила федеративний статус України
в складі Росії під офіційною назвою
Українська Народна Республіка. Мова
йшла про федерацію в складі не більшовицької Росії. Лідери Центральної
Ради не усвідомили загрози, яку ніс
більшовизм для України. Свою роль у
цій ситуації відіграло й суспільство, яке
вже вкотре повірило популістським
більшовицьким гаслам і почало демонструвати розчарування, апатію та
відсутність розуміння відповідальности за своє майбутнє.
Відповідно в Україні сформувалася ситуація, яка уможливила в
1919 — 1920 рр. утвердження більшовизму, який позначився „воєнним
комунізмом“, трьома голодоморами,
масовими репресіями, духовним та
фізичним винищенням української
нації. Більшовицькі сценарії звелися
до того, що в середині грудня 1917 р.
в Харкові почав діяти український радянський уряд, який став прикриттям
для початку наступу Червоної армії на
Україну. Це дало змогу комуністичній
партії більше ніж 70 років говорити про
свою легітимність на українських землях, а соціялістичну Центральну Раду
називати буржуазними націоналістами. В українській історії це військове
протистояння отримало назву „Першої
українсько-більшовицької війни“ (грудень 1917 — березень 1918).
Під впливом цієї війни і задля того,
щоб бути самостійним суб’єктом переговорів, 22 січня 1918 р. Центральна
Рада проголосила незалежність Української Народної Республіки. А 22 січня
1919 р. в Києві офіційно проголосили
Акт Злуки — об’єднання двох українських держав — ЗУНР та УНР.
Проголошення незалежности УНР
мало об’єднати українців, які проживали по два береги Збруча, але
вони стали заручниками сформованої
впродовж ХІХ — поч. ХХ ст. системи
взаємовідносин, в контексті якої,
крім національно-культурних, були
відсутні спільні політичні позиції, які
сприяли б об’єднанню. Коли в жовтні
1918 р., на тлі існування незалежної
Української Держави (офіційна назва за правління гетьмана Павла
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Герої назавжди

Скоропадського) зі столицею в Києві,
розпочалися відкриті децентралізаторські процеси на західноукраїнських
землях, спрямовані на вихід з АвстроУгорської імперії, виявилось, що потрібно формувати дипломатичні відносини, оскільки від березня 1917 р.
до листопада 1918 р. жодна впливова
громадсько-політична організація
Галичини не змогла інтегруватися у ці
державотворчі процеси.
Тож офіційні переговори про співпрацю розпочалися лише з листопада
1918 р. в дуже складних військовополітичних умовах, тоді як на цей час
національні сили мали б вже виходити
на завершальний етап об’єднання.
1 листопада 1918 р. військові сили
на чолі з Дмитром Вітовським встановили українську владу у Львові,
а Українська національна рада на
чолі з Євгеном Петрушевичем розпочала підготовку конституційних
актів для утвердження незалежности
західноукраїнських земель. Цей процес супроводжувався розгортанням
українсько-польської війни, адже польський політикум розглядав ці українські
історичні землі як власні. Це змусило
Українську національну раду у Львові
5 листопада скерувати делегацію до
Української Держави для отримання
військової та матеріяльної допомоги.
Але, остерігаючись військового конфлікту з Польщею, гетьман категорично
відмовився офіційно надати допомогу.
Після того, на початку третьої декади
листопада 1918 р., до Києва прибула
ще одна делегація від ЗУНР. Але через
антигетьманське повстання на чолі
з Директорією, яке розпочалося з 16
листопада, їм не вдалося зустрітися з
гетьманом. Вже третя делегація ЗУНР
1 грудня 1918 р. провела переговори з

Директорією, підписавши передвступний договір про об’єднання українських
земель в одну державу.
14 грудня 1918 р. Директорії вдалося усунути гетьмана Скоропадського і
відновити Українську Народну Республіку. Відповідно питання завершення
процесу об’єднання постало на порядок денний, втім воно вирішувалось у
схожому дусі — як і питання проголошення незалежности 22 січня 1918 р.
Якби на території ЗУНР не тривала
українсько-польська війна, яка вимагала матеріяльної та військової допомоги,
то хто зна коли відбулась би злука.
Крім цього, на заваді були й політичні
розбіжності. Адже Директорія та уряд
УНР були соціялістичними, що не надто
схвалювали галицькі політики, які були
налаштовані на побудову демократичного, а не соціялістичного ладу.
Втім Акт Злуки врочисто було проголошено 22 січня на багатотисячному
мітингу, який зібрався на Софіївській
площі в Києві. Зокрема у документі було
зазначено: „…Віднині воєдино зливаються століттями відірвані одна від
одної частини єдиної України, ЗахідноУкраїнська Народна Республіка і Наддніпрянська Велика Україна. Віднині є
єдина незалежна Українська Народна
Республіка…“.
Втім упродовж 1919 р., ті, котрі
проголошували Акт Злуки, продемонстрували, що українці вміють організовувати великі демонстрації, свята, але
займатися державним будівництвом
ще не навчилися. Україна вкотре втратила шанс побудувати незалежну соборну державу.
Іван ХОМА,
кандидат історичних наук,
доцент кафедри ІТПК
Львівської політехніки

Позачергова сесія Львівської обласної ради 13 січня відбулася
біля пам’ятника Степанові Бандері. У ній взяли участь 68 депутатів
обласної ради і 57 депутатів міської ради. Політики ухвалили заяву
з протестом проти скасування
указу Президента про удостоєння
лідера ОУН звання Героя України.
Зокрема, у заяві зазначено: „для
української громади Бандера та
Шухевич були, є і будуть націо‑
нальними Героями. Під егідою
органів місцевого самоврядування
і далі відбуватимуться заходи зі
вшанування справжніх національ‑
них Героїв…“
Подібну спільну заяву підписа‑
ли голови трьох обласних рад
Івано-Франківщини, Львівщини
та Тернопільщини — Олександр
Сич, Олег Панькевич та Олексій
Кайда, у якій висловили обурення
ухвалою Вищого адміністратив‑
ного суду України, котрий визнав
недійсним Указ Президента Укра‑
їни „Про присвоєння С. Бандері
звання Герой України“.
Позачергову сесію перед
пам’ятником Степанові Бандері 14
січня провели й Івано-Франківська
та Тернопільська облради.
А 12 січня Львівська облрада ухва‑
лила рішення звернутися до голів
міст обласного та районного зна‑
чення Львівщини з пропозицією
надати Степанові Бандері звання
почесного громадянина міста та
рекомендувала змінити назви
вулиць Степана Бандери і Романа
Шухевича на вулиці „Героя України
Степана Бандери“ і „Героя України
Романа Шухевича“.
Окрім цього, Львівська облрада
звернулася до органів державної
виконавчої влади та місцевого
самоврядування области з ви‑
могою розробити і затвердити
заходи для висвітлення історії
національно-визвольного руху в
Україні середини ХХ ст. і вагомого
особисто внеску Степана Банде‑
ри, Романа Шухевича та Євгена
Коновальця.
Рішення обласної ради також міс‑
тить положення про запроваджен‑
ня премій імени Степана Бандери
в галузі освіти, науки, культури,
молоді і спорту.
Н. П.
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Андрій Котлярчук: „Бути пластуном —
жити для свого народу“

Ж

иття Андрія Котлярчука, який
здобуває другу вищу освіту в
Інституті архітектури Львівської політехніки, члена ініціятивної групи зі
створення Музею-архіву пластового
руху, співкоординатора пошукової
історико-краєзнавчої експедиції
„Вирій“, повністю переплетене з
Національною скаутською організацією України „Пласт“.

В організацію Андрій Котлярчук
потрапив ще в одинадцятирічному
віці і відтоді Пласт став невід’ємною
частиною його життя. Активність в
організації, притаманна хлопцеві
ще зі шкільного та юнацького віку
(коли він кілька разів на тиждень
після уроків відвідував збірки чи
сходини, а кожні вихідні вирушав у
мандрівку або брав участь у різного
роду вишколах та теренових іграх,
а згодом займався виховницькою
діяльністю молодих пластунів),
переросла в серйозну професійну
діяльність. Зараз він працює над
розвитком Музею-архіву пластового
руху та намагається поєднати пластування з професійною діяльністю.
Тому щороку організовує пошуковий
табір-експедицію „Вирій“, де українська молодь різного фаху вчиться
цінувати національну спадщину, а
студенти-реставратори практикують
свої професійні навики.
Андрій переконаний, що членство в Пласті не можна сприймати
як один із фрагментів життя, секцію
чи хобі. Якщо пластувати повноцінно, то кожен день і люди, які тебе
оточують, так чи інакше пов’язані з
Пластом.
― Я намагаюся роботу на кафедрі реставрації та реконструкції
архітектурних комплексів поєднати
з пластовими традиціями, — розповів молодий реставратор. — Так,
вже два роки поспіль ми спільно із
викладачами Інституту архітектури
проводимо студентсько-пластові
табори в Польщі, де досліджуємо,
відновлюємо та інвентаризуємо
українські історичні кладовища.
Частиною програми табору є також
і краєзнавчі поїздки, під час яких ми
ознайомлюємо молодь з історією
та пам’ятками всього українського
Закерзоння. Нам вдалося поєднати

студентську науково-практичну експедицію із традиціями пластового
таборування, залучивши до участі, окрім студентів-реставраторів,
пластунів найрізноманітніших спеціяльностей з усіх куточків України
та Польщі. Можна сказати, що це є
приклад вдалого поєднання фаху з
пластовою метою.
Якщо першу вищу освіту біолога
через надмірне захоплення пластуванням, яке забирало весь вільний
час і всі думки, Андрій обрав не дуже
усвідомлено, то вже зараз він цілеспрямовано вирішив стати, як його
дідусь, реставратором.
― Думаю, що тут значну роль відіграв Пласт. Бо саме в постійних мандрівках я бачив багато давніх споруд,
церков, старих хат, міг торкнутися
їх, відчути та усвідомити потребу
їхнього збереження, — зауважив
хлопець. — Самостійно я навряд чи
мав би можливість настільки відкрити для себе Україну. Та й сам Львів,
де мешкаю від народження, виховав
в мені захоплення атмосферою історичної забудови. І в організації
нас завжди вчили зберігати традиції, опікуватися історією. Ми часто
прибирали та відновлювали могили
борцям за волю України.
Найбільшою мрією пластуна є
те, щоб його проєкти допомагали
реалізовувати саме хлопці, яких він
виховав. Вже минулого року під час

літнього табору до проєкту долучилися Андрієві вихованці, а ще двоє
юнаків зголосилися взяти участь у
цьогорічному таборі.
― Важливо, щоб була тяглість поколінь, щоб та молодь, яку виховуєш,
продовжувала твою працю, — наголосив Котлярчук. — Найбільшим
щастям для виховника є те, що його
вихованці набирають гурток. Дуже
мала кількість пластунів зважується
бути виховниками, більшість просто
беруть від Пласту своє і йдуть. Серед
моїх вихованців є вже двоє хлопців,
які навчають, і я цим дуже горджуся.
Пластова активність Андрія підкріплена обов’язком перед предками. Адже його дідусь був пластуном.
Хлопець зізнався, що це є неабияким
поштовхом у всіх починаннях. На
жаль, він не мав змоги перейняти
дідусевий досвід, бо той помер, коли
хлопець не мав ще й трьох років. Але
Андрій постійно вишукує спогади,
архівні документи про пластунів
того часу.
― Мене більше захоплюють не
окремі особи, а ціле покоління, їхні
риси, яких так бракує сучасному суспільству: цілеспрямованість, згуртованість, уміння постояти не лише сам
за себе, але один за одного, жертовність та відданість, — каже Андрій. —
Це було не споживацьке суспільство,
а люди, які жили для свого народу і
для ідеї. Я їм заздрю, бо вони знали,
що їхня праця потрібна тисячам і
все, що робили — робили для свого
народу. Важко працювати, коли не
відчуваєш підтримки і не впевнений,
що твоєю роботою хтось скористається. Багато пластунів саме через те й
покидають організацію.
Проблемою, на думку Андрія Котлярчука, є й те, що сучасна молодь не
зацікавлена у громадському житті.
Дуже багато молодих людей входять
у Пласт лише заради товариства і
цікавого проведення часу, а поза
тим забувають про основне завдання
пластунів. Часто пластова активність
у різноманітних розважальних, відпочинкових, туристичних заходах
настільки перенасичує молодь, що
вона забуває про свій основний
обов’язок — Бога і Україну.
Наталія ПАВЛИШИН
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рок-коляда

коротко

Минуле зі сучасним єднає музика

С

вяткування старого Нового року у
Львові вже втретє доповнили унікальним для України етнофестивалем
„Рок-коляда“.
Хто був на перших двох „колядах“,
може сміливо сказати, що характеризує
цей фестиваль неповторне виконання
гуртами колядок та щедрівок у авторській обробці, духовний різдвяний
настрій, якісна українська музика та
неодмінно хороша компанія. Все це
було 13 січня у „Хмільному домі Роберта Домса“.
Першими на сцені колядували грузинки Тамара та Етері Ґорґішелі (гурт
„Чорний вересень“, „Ґорґішелі“), які
представили ексклюзивну різдвяну
акапельну програму. Продовжили вечір
запальним сатиричним фольком „Люди
Добрі“, які ще п’ять років тому почали

забавляти львів’ян та гостей міста як
вуличні музики, і за цей час встигли
об’їздити безліч фестивалів та концертних майданчиків не тільки України, але
й Европи. І традиційним хедлайнером
„Рок-коляди“ стали івано-франківські
„КораЛЛі“ зі своїми карпатськими мотивами. Цього року вони приїхали до нас
із сюрпризом — релізом довгоочікуваної платівки. Це перша платівка гурту,
яку хлопці презентували напередодні
концерту у Львові. Вона має назву „Кралі“ і, як віщують самі учасники гурту, є
вступом до повноцінного альбому. На
диску також є бонус — концертне відео
з проєкту „Карпатський Протяг“. Кружальце вийшло тиражем у 1000 примірників, і доволі швидко розійшлося
поміж фанатами на „Рок-коляді“.
Софія МАТВІЇВ

галерея

Серед зимових свят —
поетично-філософські картини

У

Світлина Софії Матвіїв

галереї мистецтв „Primus“ 11 січня
відкрилася виставка живопису
Ігора Боднара.
На вузенькій вуличці Лесі Українки,
подалі від міського гамору, в одній із
середньовічних кам’яниць притулився
непримітний під’їзд. Лише сучасне
вікно вгорі нагадує, що тут може бути
щось іще, крім львівських привидів.
Заходимо сюди, йдемо через довгий
коридор, наші кроки відлунюють від
стін, лякаючи принишклих кицьок, і
сходами на другий поверх потрапляємо
в инший світ.
Тут у трьох великих залах, помережаних коридорчиками, розмістилася
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галерея мистецтв, вікна якої визирають на підвіконня сусіднього будинку.
Зараз тут до 23 січня триває виставка,
оглянути яку буде цікаво кожному поціновувачу мистецтва художників.
Ігор Боднар народився 8 січня 1941
року у Стрию. Працює в галузі живопису, графіки, декоративно-прикладного
мистецтва (текстиль). Його найвідоміші твори — „Хрещення України-Русі“
(1989), „Мати Всесвіту“ (1990), „І раптом
серед ночі скрипка“ (1992), „Пам’яті Ігора Білозіра“ (2000), „Никифор“ (2000).
Під час відкриття виставки мистецтвознавець Роман Яців зауважив, що
Ігор Боднар, котрий з 1971 року є членом Національної спілки художників
України, а також професором ЛНАМу,
органічно пов’язав своє мистецтво з
поезією та філософією.
― Його моделі бачення світу конфігурують з цікавими естетичними образами, які стають подією, навіть якщо
ви бачили картини Боднара раніше на
виставках чи в книжках, — зазначив
Роман Яців.
Як наголошують у галереї „Primus“,
творчість Ігора Боднара варто розглядати в контексті епохи шістдесятництва, коли тоді ще дуже молоді, а нині
відомі мистці творили нову українську
культуру й були певні сподівань, що їм
це вдасться.
Софія МАТВІЇВ

Львівський академічний обласний
музично-драматичний театр
ім. Ю. Дрогобича розпочав рік
прем’єрою вистави „Панночка“
Ніни Садур. Це філософськокомедійна містерія у постановці
головного режисера театру
Олександра Короля. Ця вистава
відзначена відомим театрознав‑
цем Ростиславом Коломійцем
за емоційно образне вирішення
містерії, побачити яку буде нагода
тепер і нам.
У Галицькому районі Львова у 2011
році планують спорудити пам’ятник
видатному українському композитору та поету Володимирові Івасюку. Про це 13 січня повідомила
голова Галицької райадміністрації
Львова Ірина Маруняк. Заступник
міського голови Львова з гумані‑
тарних питань Василь Косів розпо‑
вів, що Славко Вакарчук фінансує
пам’ятник з бронзи, а місто — бла‑
гоустрій прилеглої території.
Сьогодні в театрі ім. М. Заньковецької втретє відбудеться щорічний
мистецький проєкт „По Рождеству“ від „Майстерні пісні“. Також
29 січня в Будинку орґанної та
камерної музики є нагода побува‑
ти на концерті-презентації диску
„Світоявлення. Давні духовні на‑
піви Різдва“. За словами худож‑
нього керівника „Майстерні пісні“,
лавреата Національної премії ім.
Т. Шевченка Наталії Половинки,
традиційний співочий канон, рит‑
міка архаїчних текстів та відеоарт
створять образ тайни Різдва в
сучасній художній формі.
У кав’ярні-галереї „Штука“ триває
виставка живопису Юрія СичоваГлазуна. Це львівський художник,
чиї вдалі експерименти у живописі
беруть початок ще у 1980-х. Пра‑
цюючи у різноманітних техніках
і жанрах, основними художніми
засобами вираження автор вважає
колір та сюжет. Оглянути його
картини можна до 31 січня.
Два дні, 14 та 15 січня, у Львові
тривав фестиваль мистецтва
„2 Поверх“. Захід відбувся за учас‑
ти представників андеґраундної
культури і був розділений на дві
частини — літературну та музичну.
За матеріялами інформагенцій
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підсумки року
инулий рік у культурному житті Львова був насичений і клопіткий. Щойно, закінчивши роботу над одним
М
фестивалем, доводилось одразу працювати над підготовкою иншого. До прикладу: лише „Дзига“ провела
за рік 229 мистецьких заходів та акцій

Круговерть „культурного“ життя
Галерея „Дзига“ остаточно перейшла
до формату contemporary art (сучасне
мистецтво), влаштувавши 18 виставок
впродовж року. Торік у галереї виставляли свої творчі здобутки Ольга
Кравченко, Андрій Гуменюк, Юрко
Дячишин, Андрій Лінік, Василь Бажай,
Юрій Данкевич, Андрій Саєнко-Вергун,
Роберт Саллєр, Ольга та Олександр Левадні та чимало оригінальних митців
зі своїми власними світо-просторами,
загалом ми налічили їх рівно 30.
Проєктом року став для галереї
„Український Зріз“, що наприкінці
літа у Любліні презентував 100 творів
38‑ми українських митців. Як вважають у „Дзизі“, найціннішим у цьому
проєкті стало намагання вперше
провести демаркацію українського
мистецтва, а також спроба подивитися
на себе збоку (самоаналіз). Куратором
проєкту був арт-директор галереї
Влодко Кауфман. На завершення року
він відкрив велику персональну виставку у київському Музеї сучасного
мистецтва України.
У літературній кав’ярні „Кабінет“
відбулося понад 50 зустрічей з письменниками. До „Кабінету“ прийшли
Іван Малкович, Іван Лучук, Юрко
Позаяк, Дзвінка та Богдана Матіяш,
Григорій Гусейнов, Гульнара Абдулаєва, Юрій Завадський, Ігор Калинець,
Галина Пагутяк, Тарас Возняк, Барбара
Космовська та багато инших непересічних особистостей, а зустрічі з ними
перейшли зі середи на четвер.
У рамках „Кабінетних вечорів“ на
додачу до „літературно-критичних обговорень Котика — Неборака“ з’явився
ще один новий проєкт — зустрічі з
перекладачами „Третій Світ“, які погодився модерувати Юрко Прохасько.
Координатором та модератором
решти літзустрічей був, є і буде Юрій
Кучерявий, як жартують тут. Авдіозаписи всіх зустрічей можна знайти на
сторінці літературного подкасту „Кабі.
net“, який робить Андрій Іздрик.
Фотоклуб „Ч/Б. 5×5“ утвердився у
Львові, що два тижні відкриваючи виставку світлин за незмінною формулою
„5 фото на фасаді клубу і 5 усередині“.
Щосереди тут влаштовували зустрічі
із фотографами, кінопокази, майстеркласи. На рахунку фотоклубу у минулому році назбиралося 17 виставок.

„Джазклуб. Львів“ на другий рік
свого існування перетворився у цілком
самостійну організацію, спроможну не
тільки підтримувати єдність джазового
середовища, але й розвиватися, просувати молоде покоління львівських
джазменів, влаштовувати різноманітні
акції та ініціювати нові проєкти. Впродовж Року Тигра „Джазклуб“ провів
більш ніж півсотні концертів, майстеркласи співу польського співака та
викладача Януша Шрома та майстеркласи гри на гітарі американця Мелвіна Тейлора, згадка про які ще довго
шуміла у музичній тусівці Львова.
Торік „Джазклуб“ також виступив
співорганізатором престижної міжнародної літньої джазової школи „ChoJazz 2010“ та зорганізував участь у ній
десятка молодих українських джазменів. Великим здобутком клубу стало й
те, що його координатор Ігор Гнидин
став єдиним барабанщиком світу, котрий торік отримав престижну музичну
стипендію „Кеннеді-центру“ та здобув
перемогу на всеукраїнському змаганні
барабанщиків „V-drums“ і представлятиме нашу країну на европейському
конкурсі у Будапешті.
Новим і, мабуть, найважливішим
проєктом в „Дзизі“ став „Етноклуб
Набутків“, який після Великодня оселився у „Квартирі 35“ та щовівторка
влаштовує там радісний гармидер.
Пропагування народної музики і
творення сучасного етнозвуччя оформилося нарешті у такий централізований осередок, де долучитися до
цього процесу може кожен. На ледь
не всіх з 27 концертів, влаштованих

клубом, не було де голку протиснути.
Львівські „Бурдон“, „Татош Банда“,
„Люди Добрі“, „Йорий Клоц“, польські „CACI VORBA“, литовські „Banda
Dzeta“, українсько-британський „Dark
Patrick“, російський „Оркестр Інтуїтивної Музики Яна Бедермана“, київські
„TOPORKESTRA“, вінницькі „Пароми“,
ужгородські „308“, буковинська Рахіля
Руснак, гуцульська капела „Бай“ — всі
вони локалізувалися тут та тішили нас
своїми виступами.
Серед розмаїття инших акцій можна відзначити благодійний концерт
„Музика в теплих тонах“ у лютому,
презентацію деб’ютного альбому
етно-рок фундації „ТаРУТА“ у березні,
концерт канадської джазової вокалістки Сієни Дален у травні, потужний
концерт у Львівській Опері „ХХ ВІК.
Богдан Ігор Антонич. Грицько Чубай“ у
вересні, проєкт „Шопен: транскрипції
нашого часу“ у лютому, проєкт молодих митців „Від Романа до Йордана“
та вихід першого в Україні альбому
джазових щедрівок „Щедрий вечір з
добрим джазом“ від гурту „ShockolaD“.
Серед фестивалів та великих масових заходів, що відшуміли минулого
року, не можна не згадати „Флюгери
Львова“, які відбувалися вже увосьме.
Різноманітні відтінки джазу та етно
у весняному центрі Львова, зокрема
у дворику міської Ратуші, давно полюбилися львів’янам, а „Прокидання
з Мертвим Півнем“ тоді зібрало неймовірну ранкову чергу аж до фонтану.
Гурт презентував пісні з майбутнього
альбому „Радіо Афродита“, з яким
їздив згодом по фестивалях України.

ч. 2 (2722)
20 — 26 січня 2011

Влітку на фантасмагоричних оборонних фортах часів Першої світової війни
поблизу Шегинь удруге відбувся міжнародний фестиваль мистецтв „Форт.
Місія“. На другий рік проведення він
став одним із наймасштабніших та найбільш насичених фестивалів в Україні.
Вересень традиційно починався з
„Форуму видавців“, родзинкою торік
стала „Ніч поезії і музики нон-стоп
2010“, що тривала з 18 на 19 вересня
у Львівській філармонії, представивши
кілька десятків поетів, музику тернопільських гуртів та візуальні інсталяції.

Як завше, на початку зими відбулося
свято для поціновувачів джазу. Ювілейний десятий міжнародний фестиваль
„Jazz Bez“ у грудні об’єднав у джазову
конфедерацію 14 міст України та Польщі, завітавши і в рідне село Богдана
Ігора Антонича — Новиці. Факт, що джазовий фестиваль може успішно тривати
аж десять років, ще й поширюватись
на инші міста для України є чималим
здобутком. Не меншим здобутком є
й існування мистецького об’єднання
„Дзига“, котре вже сімнадцять років
творить культурне обличчя міста.
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І наостанок хочеться згадати про
знамениті здобутки 2010 року в літературі — роман Оксани Забужко
„Музей покинутих секретів“ та книга
Ліни Костенко „Записки українського
самашедшого“, що, відповідно, вийшли на початку та наприкінці року,
увінчавши його ореолом літератури,
яка змушує нас задуматись про минуле, сьогодення і майбутнє…
Рік у форматі мистецтва
згадувала Софія МАТВІЇВ

святкування з капеланами

„Василь та Маланка з вечора до ранку“

П

ід такою назвою з 13 на 14 січня
відбулося святкування старого
Нового року у Львівському палаці
мистецтв, яке організували Молодіжна комісія Львівської архиепархії
та Центр студентського капеланства
Львівської політехніки. Святкове дійство було як для батьків з діточками,
так і для дорослої авдиторії.

Світлини Андрія Гладця

Свято, яке починалося як народна
вечірка з народними танцями, де

майстер-клас дарували студентам гурт
„Коралі“, переросло у техно-вечірку з
лазерним шоу від МЕGАфону. Особливістю вечора став венеційський вертеп
та „Маланка“ від гостей з Бережан. Усі
присутні були не лише спостерігачами
дійства, але й активними учасниками — вивчали автентичні українські
танці та коляди.
Олександр Божик, відомий український скрипаль, тішив усіх чарівною
музикою, а дівчата з гурту „ДоСхідСонця“ та Софія Федина подарували
автентичні щедрівки.
Обов’язковим атрибутом вечора
стали вишиванки, які внесли свій особливий колорит. Свято переповнювали
конкурси, забави, частування пампушками та узваром, забавляння і, звичайно, презентація нового молодіжного
християнського журналу „Шпаргалка
Життя“.

„Василь та Маланка з вечора до
ранку“ почалося і закінчилося молитвою. А всі, хто витримав до закінчення
свята, відразу пішли на Літургію до
Храму Пресвятої Євхаристії.
Брат Тарас ГРЕМ,
капелан Львівської політехніки

студентська забава

З

Українські традиції об’єднали молодь

ініціятиви Студентського братства
Львівської політехніки 16 січня
відбулася святкова вистава „Маланка
по-студентськи“.
У виставі взяли участь братчики з
різних Студентських братств Львова.
Окрім політехніків, маланкували
члени Студентського братства Лісотехнічного університету, братства
ім. С. Бандери, Львівського національного університету ім. І. Франка,
братства Українського католицького
університету, Львівської національної академії мистецтв, коледжу
ім. І. Труша, молодь зі Студентського
братства Львівщини. Долучилися

також і студенти Львівського національного медуніверситету ім. Д. Галицького.

― Ми вирішили в такий спосіб зібрати разом ідейну молодь з різних
вишів Львова, — розповів братчик
Студентського братства Львівської
політехніки Андрій Дуда. — Це добра
нагода не лише цікаво провести час,
а й краще познайомитися і розпочати
новий етап співпраці між братствами.
У виставі молодь поєднала давню
українську традицію Маланки і студентські жарти, щедрівки чергувалися
зі сучасною українською музикою, а
продовженням вистави стало весілля
Маланки і Василя, на яке запросили
всіх присутніх.
Наталія ПАВЛИШИН
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фестиваль
ї лагідний, ніжний голос підносить душу, хвилює… Але зостався він, на жаль, тільки в нашій пам’яті. Власне,
ЇЦісик.
народна пам’ять і є продовженням життя талановитої співачки, американки українського походження Квітки
Торік Львів долучився до вшанування цієї непересічної постати проведенням міжнародної музичної

академії, встановленням пам’ятної таблиці та найменування її іменем вулиці. Цього ж року у квітні буде проведено перший Міжнародний фестиваль українського романсу імени Квітки Цісик

На згадку про Квітку Цісик

Організаторами фестивалю стали Міжнародний інститут освіти, культури та
зв’язків з діяспорою й Українська координаційна рада в особі продюсера
Олександра Гудмахера. До проведення
заходів долучаються також депутат

Львівської міської ради Роман Грицевич
та куратор проєктів Палацу мистецтв Марія Семенова. Пан Роман є співзасновником першого у світі музею видатної
співачки на вулиці її імени (вулиця, яка
з’єднує вулиці Лінкольна та Хвильового). Для музею виділили приміщення у
вестиб’юлі СШ №54, серед його експонатів — оригінальна платівка з 1981 року. У
планах — створення в музеї музичного
центру, де будуть звучати пісні співачки.
Фестиваль триватиме два дні. Орієнтовно — 2 і 3 квітня, напередодні
дня народження Квітки Цісик. Перший
день складатиметься з виступів почесних гостей і конкурсантів, другий — це
заключний концерт. Кожен учасник
виконуватиме два твори — пісню з
репертуару співачки та український ро-

манс. Вік учасників конкурсу — 18―35
років. Головою журі організатори сподіваються бачити народну артистку
України Ніну Матвієнко. Вхід на всі
концерти буде вільний.
Попередню згоду на участь у фестивалі вже дали представники таких
країн, як Еспанія, Естонія, Латвія, Канада, США, Австралія. Далекі країни
наразі виявляють більшу активність,
ніж наші близькі сусіди…
У рамках фестивалю проходитиме
виставка портретів Квітки Цісик та художніх робіт, пов’язаних із піснями співачки.
Охочі взяти участь у конкурсній
програмі можуть з усіма питаннями
звертатись до Галини Дмитришин:
galfest@gmail.com.
Наталя ЯЦЕНКО

чари мельпомени

У

Творче служіння одному театру

Національному академічному драматичному
театрі імени М. Заньковецької 23 січня о 18.00 —
„родинне“ свято — вечір,
присвячений 60-річчю
творчої діяльности актриси Любові Каганової. За
більш, ніж пів століття,
Любов Яківна створила на
сцені рідного і єдиного в її
житті театру 100 яскравих
образів. Героїні, яких вона
грала, ліричні, драматичні
і ніколи не позбавлені здорової самоіронії.

Любов Каганова належить до тих, які своє життя
присвятили одній сцені. Належить вона і до тих актрис,
які легко переходять віковий рубікон в акторській діяльності — від молоденьких
героїнь до старших пань, а
також, успадковуючи ролі
своїх попередниць, надає
виставам свіжости й новизни.
На зустрічі з журналістами й колегами, яка переду-

вала святкуванням, Любов
Каганова згадувала світлі
й складні періоди власного
життя, дотепно жартувала:
„Я не знала, що таке мріяти
про якусь роль — і не отримати, бо отримувала навіть
ті ролі, про які не мріяла“
та, з иншого боку, „Погано,
що життя не навчило боротися“.
Особливу теплоту в актриси викликають спогади
про партнерів, з якими
грала — „могла би про
них пісню співати“, а також
діти, внуки й правнуки.
Такі ж емоції переживають
і колишні студенти Любові
Каганової актори Любов
Боровська, Леся Бонковська, Степан Глова та Юрій
Чеков. У них Любов Яківна
викладала сценічну мову, їй
вони звіряли свої душевні
радощі й невдачі, сидячи
в актриси на кухні. „Мама
(баба) Люба“, а то й просто
„Люба“ була для студентів
вірним і мудрим порадником — спілкувалася з

усіма нарівні, була щирою,
люблячою, але й вимогливою. Некрасивих учнів
вона робила красивими,
невпевнених — впевненими. Згодом, коли довелося
їм виходити на сцену й бути
партнерами у виставах, учні
продовжували вчитися, як
рухатися, як долати репетиційні труднощі, а поза
тим — навіть як поводитися
з керівництвом театру. Та
приязнь, яку вклала Любов
Яківна у своїх учнів, повер-

тається до неї сторицею:
„Мої студенти — моє життя,
де б вони не жили, телефонують мені і приїжджають“.
Художній керівник театру Федір Стригун зізнався,
що грати разом із Любов’ю
Кагановою — це свято. А
була вона і Мавкою в „Лісовій пісні“, і Офелією в
„Гамлеті“ — працювала в
різних жанрах, а також популяризувала українську
класичну та сучасну поезію.
„Невередлива актриса“
(Таїсія Литвиненко), „переконлива, органічна“ (Мирон
Кипріян) — багато добрих
слів лунало на адресу ювілярки. Згодом актриса пожартувала, що „слухала про
себе і гадала, де я могла б
познайомитися з тією Кагановою — така вона цікава
людина“. Глядач же може
побачити актрису у виставі
„Валентин і Валентина“(на
великій сцені) та „Сміх лангусти“ (камерна сцена).
Наталя ЯЦЕНКО
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наш календар

Політехніка мистецька

22 січня — День соборности України.

Світлина Наталі Яценко

Пам’ятні дати

Н

апередодні Зимового балу в авдиторії 226 головного корпусу відкрилася виставка творів викладачів
Львівської політехніки. У Зимовому
салоні „Політехніка-ART“ взяло участь
27 авторів.
Професійні художники (здебільшого викладачі Інституту архітектури) і
художники-аматори оприлюднили свої
творчі здобутки в різних техніках. Картини, намальовані олівцем, пастеллю,
аквареллю, олією урізноманітнювали
графіка, фотографії та батик. Деякі роботи виконано в авторських техніках,
які вміло поєднали графічні та живо-

писні можливості. Об’єктом зображень
для митців стали переважно природа
(дуже-дуже багато квітів на полотнах),
місто та люди.
Милуватися й придбати картини на
аукціоні можна було під час балу. Зануритися у художній світ митців, його барви
можна і зазирнувши в каталог, виданий
спеціяльно до відкриття виставки. Загалом виставка тривати два тижні, тож усім
охочим є нагода оглянути її експонати.
Організація такого Зимового салону
є добрим початком запровадження
традиції проведення щорічних виставок
„Політехніка-ART“.
Н. Я.

для львів’ян і гостей міста

Муніципальний театр

Національний театр опери та
балету ім. С. Крушельницької

20 січня — „Дорога до Вифлеєму“. 12.00.
25 січня — „Пригоди невгамовного Зайчика та
Червоної Шапочки“. 12.00.

20 січня — „Аїда“ (опера). 18.00.
21 січня — „Лускунчик“ (балет-феєрія). 18.00.
22 січня — „Страшний двір“ (опера). 18.00.
23 січня — „Запорожець за Дунаєм“ (опера).
12.00; „Есмеральда“ (балет). 18.00.

Львівський академічний духовний
театр „Воскресіння“

Національний академічний
драматичний театр
ім. М. Заньковецької
21 січня — „Небилиці про Івана…“. 18.00.
22 січня — „Сільва“. 18.00.
23 січня — Заньківчанський вечір. До 60-річчя
творчої діяльності Л. Каганової. 18.00.
25 січня — „Сватання на Гончарівці“. 18.00.
26 січня — „Суботня вечеря“. 18.00.

Камерна сцена
23 січня — „Гойдалка на двох“. 18.00.
25 січня — „Арт“. 16.00.
26 січня — „Або-Або“. 15.00.

Молодіжний академічний театр
ім. Л. Курбаса
21 січня — „ Формули екстази“. 19.00.
22 січня — „МA-NAHAT-TA“. 19.00.

21 січня — Концерт співачки Домініки
Свйонтек, присвячений поезії
Ю. Словацького (Варшава). 18.00.
22, 23 січня — „Він, вона, вікно, покійник“.
18.00.
26 січня — „Попелюшка“. 12.00.

Перший український театр для
дітей та юнацтва
20 січня — „Стежечка святого Миколая“.
11.00.
21 січня — „Пригоди Олівера Твіста“. 11.00.
22 січня — „Дюймовочка“. 14.00.
23 січня — „Загадки лісу“. 12.00, 15.00.
26 січня — „Пригоди Олівера Твіста“. 14.00.

Будинок орґанної та камерної музики
22 січня — Концертна програма „Від бароко —
до сучасности“ (орґан, скрипка, вокал).
17.00.
23 січня — Соборна коляда (виступ хору
„Дударик“). 17.00.

20.01.1897 — народився поет i
есеїст Євген Маланюк.
22.01.1775 — народився Андре
Марі Ампер, французький фізик і
математик.
22.01.1788 — народився Джорж
Ґордон Байрон, англійський поет,
учасник визвольного руху в Італії
та Греції, автор роману у віршах
„Дон- Жуан“.
22.01.1803 — помер Кирило Розумовський, останній обраний
гетьман України.
22.01.1918 — Центральна Рада IV
Універсалом на Софійській площі
в Києві проголосила самостійність
України.
22.01.1919 — Директорія УНР на
Софійській площі в Києві проголосила Злуку всіх українських земель
(західних і східних) в одну Українську державу.
22.01.1920 — померла Наталія
Кобринська, українська письменниця.
23.01.1921 — підступно вбито видатного українського композитора
Миколу Леонтовича.
24.01.1869 — народився Остап
Нижанківський, український композитор.
24.01.1879 — народився Станіслав
Людкевич, український композитор.
25.01.1736 — народився Жозеф Луї
Лаґранж, французький математик
і механік.
25.01.1756 — народився Вольфґанґ
Амадей Моцарт, австрійський
композитор.
25.01.1840 — помер Сімон Дені
Пуассон, французький математик і
механік, автор праць з теоретичної
механіки, матаналізу, математичної фізики.
25.01.1942 — помер Агатангел
Кримський, український письменник, філолог-орієнталіст, академік.
26.01.1915 — помер Михайло
Павлик, український письменник
і публіцист, один із засновників
Радикальної партії.
27.01.1790 — народився Петро
Гулак-Артемовський, український
поет.
27.01.1839 — народився Павло
Чубинський, етнограф і поет, автор
українського Державного Гимну
„Ще не вмерла України…“.
27.01.1860 — вийшов друком повний „Кобзар“ Тараса Шевченка.
27.01.1891 — народився Павло
Тичина, відомий український поет.
27.01.1901 — помер Джузеппе
Верді, італійський композитор.
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політехніка спортивна

Великі й малі перемоги року

Р

ік, що минув, був для політехніківспортовців насиченим і активним:
багато різних змагань як міжуніверситетських, так і всеукраїнських, світових. Вони принесли їх учасникам
немало призових місць…

Світлини Наталі Яценко

У 2010 році кафедра фізичного виховання досягла значних успіхів у спортивній та спортивно-масовій роботі.
Студенти — спортсмени Національного
університету „Львівська політехніка“
успішно виступили на чемпіонатах
світу, Европи, України та инших змаганнях. Чоловіча баскетбольна команда
стала чемпіоном України серед ВНЗ
України (студентська ліга) та посіла
четверте місце на чемпіонаті Европи,
а чоловіча команда з регбі-7 здобула
друге місце. Успішно виступили на чемпіонаті України команди з настільного
тенісу, гандболу (чоловіки), баскетболу
(дівчата). Студентка ІКНІ М. Карликова
та студент ІНЕМ В. Дідух стали чемпіонами України з настільного тенісу.
У 2010 році чемпіоном України з
каное-двійки став студент ІІМТ Віталій
Вергелес. Хороші здобутки є і в инших
наших студентів. Зокрема, студент
ІНЕМ О. Солудчик на чемпіонаті України з каное виборов ІІІ місце, студент
ІАРХ Б. Клюшник посів ІІ місце на
чемпіонаті України з важкої атлетики
серед юнаків, а студент ІНЕМ Г. Стецяк — ІІІ місце, студенти ІТРЕ Р. Савлук
та А. Вус на чемпіонаті України з боксу
в командному заліку посіли ІІ місце,
студент ІНЕМ М. Шевченко виборов ІІ

місце на чемпіонаті
України з фехтування серед юніорів.
Студент ІАРХ Р. Пецух став абсолютним
чемпіоном України і
фіналістом Чемпіонату світу з акробатики.
Торік успішно
виступали й продовжують виступати на
міжнародних та всеукраїнських змаганнях студенти О. Гунза
(ІБІД, армреслінг),
[•] Тренування з баскетболу збірної команди дівчат.
А. Дудич (ІГДГ, спорПідготовка до Х літньої студентської універсіяди України
тивне орієнтування),
П. Кім (ІІМТ, настільний теніс), В. ОлешВагомий внесок у розвиток споркевич (ІТРЕ, вільна, класична боротьба, ту у Національному університеті
дзю-до, рукопашний бій), Є. Марченко „Львівська політехніка“, вихованці
(ІБІД, стрільба з лука), І. Дубас (ІНЕМ, яких досягають високих спортивних
стрільба з лука), І. Король (ІКНІ, карате результатів, вносять такі викладачі:
кіокушинкай), П. Галан (ІНЕМ, регбі), доцент, заслужений тренер УкраД. Бержанін (ІКТА, фехтування) та инші. їни А. Заверикін; майстри спорту
В „Універсіаді Львівщини-2010“ із ст. викладач І. Тихий; ст.викладач
запланованих змагань у сорока двох А. Колонсков; ст. викладач Ю. Окуп;
видах спорту, відбулися змагання у ст. викладач М. Мельничук; доцент
тридцяти трьох. З них у п’яти видах А. Прохоров; доцент О. Калиніченко;
команди Львівської політехніки ви- майстер спорту міжнародного класу,
бороли перші місця, в шістнадцяти ст. викладач М. Левицький; ст. викла— другі, в дев’яти видах — треті місця. дач О. Череповська та инші.
Торік було проведено й Універсіяду
Національного університету „Львівська політехніка“ серед студентів з
Віктор КОРЯГІН,
двадцяти одного виду спорту та серед
завідувач кафедри фізичного випрофесорсько-викладацького складу з
ховання, доктор наук, професор,
п’яти видів спорту.
заслужений тренер України

[•]
[•]

Члени збірної команди університету готуються до всеукраїнських змагань із
настільного тенісу. Тренер — Ігор Тихий

Готується до чемпіонату України з
пауерліфтингу й складання нормативу в
майстри спорту Юрій Підчаша, студент
четвертого курсу ІІМТ
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відродження традицій

Хай знов лунає музика в цій урочистій залі,
танцюють політехніки, кружляють вальс у парі!
овий рік для Львівської політехніки почався зі свята — одразу після
старого Нового року, 15 січня, в Актовій залі головного корпусу відбувся
Зимовий бал. Готувалися до нього
заздалегідь. Однак хвилювалися всі:
й організатори (Асоціяція випускників
Львівської політехніки та ректорат університету), і учасники, й гості. А чи не
найбільше — новачки, котрі почали
навчатися бальних танців заледве три
місяці перед балом, однак на очах у
поважної публіки мали деб’ютувати.

Господар балу — ректор Юрій
Бобало традиційно пунктуальний,
отож, рівно о 19.00, як і планувалося,
разом із дружиною Софією зустрічає
гостей. Гості теж прибувають вчасно.
Від сходів, застелених червоною доріжкою, до зали вишиковується черга.
Церемоніймейстер Ігор Гулюк (актор
Першого українського театру для дітей
та юнацтва) оголошує прибулих — і
танцювальна зала поступово заповнюється чоловіками у смокінгах і темних
костюмах з метеликами, чиї силуети
барвисто прикрашають вечірні та бальні сукні пань і панянок на підборах та
з фризурами.
На адресу господарів балу надійшли привітання від докторів honoris
causa Львівської політехніки Володимира Литвина та Ярослава Яцківа,
котрі не змогли скористатися із запрошень.
Ведучі — заслужена артистка України Ірина Швайківська та помічник
художнього керівника Національного
драматичного театру ім. М. Заньковецької Юрій Чеков запрошують господаря балу до вступного слова.
― Сьогодні ми відроджуємо традицію, котра існувала до 1939 року, —
звертається до присутніх Юрій Ярославович. — Я дуже вдячний Асоціяції
випускників, яка проявила ініціятиву
провести бал у Львівській політехніці,
а ректорат підтримав її. В цій залі зібралися політехніки, незалежно від
того, чи вони навчалися, чи працюють
у Політехніці, чи працюють за межами
альма-матер, але це є академічна громада Політехніки. Сподіваємося, що
під час цього балу ви забудете про свої
турботи, проблеми, невирішені питання, а будете веселитися, щоб отримати
задоволення. Оголошую Зимовий бал
у Львівській політехніці відкритим!

Світлина Наталії Павлишин
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Зимовий бал розпочали професіонали

І залунала вальсова мелодія у
виконанні симфонічного оркестру
Національного драматичного театру
ім. М. Заньковецької під керівництвом
Богдана Мочурада. До зали впурхнуло
шість пар і закружляли у чудовому
танці.
Атмосфера, створювана від самого
входу до головного корпусу, знайомі
мелодії, від яких ноги аж самі просяться до танцю, кружляння професійних
танцюристів запалили всіх до першого вальсу. Як тільки учасники школи
бального танцю під керівництвом
Ірени Бусь — працівники Львівської
політехніки ступили на паркет головної
зали балу, до них приєдналося безліч
пар, немов усі тільки й чекали заклику
господаря балу: „Танцюють всі!“
― Я дуже задоволена, як сьогодні
виступили деб’ютанти, — поділилася
враженнями Ірена Бусь. — Найперше я задоволена тим, що майже всі
учасники школи зголосилися вийти
танцювати. По-друге, всі запам’ятали
ази — початок і закінчення. Танцювали
всі прекрасно, з настроєм, звичайно,
переживали, але посмішка, танець
пасує всім.
До основної мети балу — доброчинної — приєднався й колишній
студент Львівської політехніки Олег
Лихач, заслужений артист України, соліст Львівської опери. Він тішив публіку
своїм співом — і сольним, і в дуеті зі
заслуженою артисткою України, солісткою Львівської опери Любов’ю
Качалою. Особливо публіці сподобався заклик „піднімемо разом бокали

і вип’ємо разом за щастя“ — навіть
італійською він був зрозумілий всім
(застольна пісня з „Травіати“).
А найбільших меценатів року відзначено дипломами університету.
Голова Асоціяції випускників Олег
Сергєєв вручив дипломи людям, котрі,
підтримуючи талановиту молодь сьогодні, дбають про успіх нашої держави
завтра, — генеральному директорові
телевізійного заводу „Електрон“ Орестові Яремчуку, директорові Інституту
комп’ютерних технологій, автоматики
та метрології Богдану Стаднику, ще
один диплом, адресований депутатові
Державної думи Росії Михайлові Ольшанському, передадуть меценатові за
слушної нагоди.
Наступний блок танців знову
розпочали учасники танцювального
клубу „Лідер“. Нагадавши гостям
основні кроки танго, професіонали
заохотили всіх до одного з найчуттєвіших танців, котрий вчить щирости,
змушує кавалерів бути галантними, а
дам ніжними.
Гості, котрі не хотіли чи втомилися
танцювати, із задоволенням оглядали
виставку картин та фотографій працівників університету. На думку завідувача кафедри економіки підприємства та
інвестицій Василя Козика, „виставка
надзвичайно цікава тематично, бо
вона справді зимова. Зимовий бал ―
зимова виставка. Але я сподівався,
що вона буде більш дотична до історії
Львівської політехніки, що більше
Закінчення на 18 с. →
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Хай знов лунає музика в цій урочистій залі,
танцюють політехніки, кружляють вальс у парі!
відчуватиметься дух альма-матер. Та
все ж виставка гарна. Якщо відвідувачі
приходять, отже, тут є щось духовне,
що вабить сюди“.
Коли танцівники трохи потомилися,
настала черга святкової лотереї. Перша
леді вечора Софія Бобало по одному
витягувала зі скляного кубка номери,
а ті гості, чиї номери запрошень лунали, тішилися, що рука господині балу
стала для них щасливою. Настінний
календар, наданий видавництвом
Львівської політехніки, дістався Ларисі
та Миколі Дорошенкам (щасливим
виявився номер запрошення 56). Світлана Кубів (№ 98) виграла фотоальбом
Сергія Пояркова „Баланс протиріч“ з
автографом художника (надала Любов
Янків-Вітковська). Неймовірно тішилася своєму щасливому № 34-му Жанна
Поплавська — власниця ювілейної
монети номіналом 2 грн., присвяченої
165-річчю Львівської політехніки (попередні власники — Асоціяція випускників). Наталія і Зіновій Фітель (№ 31)
отримали „кота в мішку“, а точніше те,
що „завжди пригодиться на балу та в
иншій святковій атмосфері, а наразі
лежить у темній скрині“. Призом від
мецената, котрий забажав лишитися
інкогніто, щасливчикам дісталося
оригінальне ірландське віскі Jameson.
Серед щасливих були і тризначні номери — 156, Лариса та Олексій Феофанови пішли з балу з фотоальбомом
Василя Пилип’юка „Я — жінка…“, наданим Любов’ю Янків-Вітковською. Надії
Любомудровій (№ 80) приз вручив сам
автор картини „Літо. Гірське пасмо“
Ігор Грицай.
Для перемоги в наступному конкурсі щастило теж не всім. Обираючи найкращі танцювальні пари,
журі оцінювало передовсім вміння
танцювати, триматися тощо. Отже,
найкращий танець вдався трьом парам: Софії та Юрію Бобалам, Орисі
Цісарик та Ігору Щуру, Ользі Штойко
та Ігору Гілеті.
В останньому конкурсі перемагала
щедрість. Щоб отримати приз, слід
було запропонувати найбільшу суму.
Кошти, отримані за продані лоти, пі
дуть на соціяльні стипендії студентамсиротам від Асоціяції випускників.
― Студентів, які отримуватимуть
стипендії від Асоціяції, затверджу-

Світлина Наталії Павлишин
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Пастирські послання Митрополита
Андрея Шептицького — вагомий лот

ватимуть на Вченій раді, — розповів
авторці в кулуарах Олег Сергєєв. —
Ще в грудні 2009 року, за рішенням
правління Асоціяції, встановлено дві
стипендії: перша — для підтримки
малозабезпечених студентів, друга —
за високі результати у навчанні. Третя
стипендія буде призначена з коштів,
отриманих на аукціоні.
Перший лот — срібна ювілейна
монета, випущена з нагоди 165-ліття
Львівської політехніки, надана Правлінням Асоціяції випускників — остання з тиражу. Стартова ціна — 250 грн.
Учасники пропонують дедалі більше.
Ціна зростає — 500, 1000, 1050, 1500.
І ось розпорядник балу готовий вдарити молотком востаннє, але лунає
1600 — і монету забирає ректор університету. Юрій Ярославович не хотів,
щоб остання монета з тиражу пішла з
Політехніки.
Наступний лот надали Галина
Фалик та Володимир Старчевський.
У темній скрині „є добре вічне і моральне; воно перестерігає перед захланністю, перед заздрістю і всякою
несправедливістю; схиляє до милосердя, доброчинности і всіх добрих
справ“. Стартова ціна — 300 грн. За
„кота в мішку“ торгувалися не гірше,
ніж за відомі лоти. І Орест Яремчук,
котрий виклав 1600 грн., не прогадав — у скрині виявився тритомник
пастирських послань Митрополита
Андрея Шептицького.
Лот третій (банківський золотий злиток номінальною вартістю
2300 грн., наданий Олегом Сергєєвим)

розігрувався за иншою схемою —
власник мав кинути до скрині лише
100 грн. Однак слід було зробити це
останнім. Таке змагання викликало
жвавий інтерес багатьох доброчинців. І хоч як багато було охочих стати
останньою рукою перед цифрою 3 з
уст Ігора Гулюка, останньою до скрині
впала сотня Анни Каленюк, дружини
директора ІМФН.
Картину старшого викладача ІАРХ
Ярослава Дідули „Манява. Карпатське
літо“, надану автором, можна було
придбати від 1000 грн. Накидаючи
по 100, 200, а то й 300 грн., учасники
збільшили ціну до 2900. Роботу лавреата міжнародних виставок забрав
Богдан Левчук.
Фотоальбом-триптих Василя та
Володимира Пилип’юків „Львів —
любов моя“, виставлено на аукціон
Юрієм Бобалом, зріс у ціні вдвічі з
першого ж кроку (від 500 до 1000 грн.).
Володимир Старчевський та Христина
Бурштинська довго змагалися за право
володіти призом, однак переміг Олександр Мороз, котрий раптом запропонував найбільшу суму (2600 грн.).
Ще тисячу гривень внесли окремі
меценати, які побажали залишитися
інкогніто. Підрахувавши весь виторг,
організатори оголосили — доброчинці
допомогли назбирати 14 400 грн.
Після спустошених гаманців (щоправда, на добрі справи) учасники
збагатилися духовно. У цьому їм допоміг камерний вокальний ансамбль
Політехніки „Аколада“ (художній
керівник — Володимир Савицький).
І хоч запальна румба від „Лідера“
таки запалила всіх до ще більших
танців, час минав невблаганно. І ось
уже ведучі оголошують фінальний
Віденський вальс. Пари відчайдушно
намагаються затримати щасливі миті
танцю. Але останні акорди лунають — і
все, час прощатися.
― На жаль, усе має свій початок
і свій кінець. Не знаю, як вам, а мені
шкода, що бал закінчився, — запевнив
господар балу. — Я хочу подякувати не
тільки і не стільки оргкомітету, а всім
тим, хто сьогодні прийшов. Тільки завдяки вам і вашому настрою бал удався. Бажаю всім успіху. Дякую! Якщо
оргкомітет вирішить проводити весняні бали, літні та осінні, я підтримаю.
Тетяна ПАСОВИЧ

[зимовий бал]
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Святкова лотерея: останню монету
ректор не випустив з Політехніки

Ректор з дружиною — одна
з найкращих танцювальних пар балу

Доброчинний аукціон: Богдан Левчук
придбав картину Ярослава Дідули

Володимир Павлиш з дружиною Ольгою
оглядають виставку „Політехніка-ART“

В очікуванні першого танцю: Ірена Бусь,
Назарій та Галина Мончак, Тетяна Пасович

О С В І Т Н І Й

Бал — у розпалі

Кружляють пари у ритмі вальсу,
нуртує пристрасть під звуки танго

С Т УД Е Н Т С Ь К И Й

Засновник і видавець — Національний
університет „Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року. Періодичність —
один раз на тиждень. Сфера розповсюдження —
загальнодержавна. Ціна — 1,50 грн.
Кольороподілені фотоформи виготовлено
в ТзОВ „Растр-7“, вул. Кн. Романа, 9/1.
Газету надруковано у видавництві Львівської
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2.
Спосіб друку — офсетний. Обсяг 2,33 ум. друк. арк.
Наклад 2000. Зам. №
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