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Залишайтеся політехніками на все життя!

М

инулого тижня випускникам
Львівської політехніки вручали
дипломи про закінчення університету.
У понеділок своїх нещодавніх
студентів вітали керівники Інституту
комп’ютерних технологій, автоматики та метрології. Перший проректор
Політехніки Володимир Павлиш вручив дипломи 349 випускникам. Цього
року ІКТА закінчило 140 магістрів, 48
з них отримали „червоні“ дипломи.
Дипломи спеціялістів отримало 190

випускників, з них 20 — з відзнакою.
Крім того, 19 випускників інституту
(серед них 18 „червонодипломників“)
вступили до аспірантури (серед них 1
спеціяліст).
Інститут інженерної механіки та
транспорту цьогоріч закінчило 75
спеціялістів та 101 магістр. У надзвичайний для випускників, керівників
інституту та гостей день — один із тих,
які, за словами директора ІІМТ Зеновія
Стоцька, запам’ятовуються на все життя, проректор Львівської політехніки
→ Закінчення на 6 с.

ІТРЕ

Які Ваші плани на майбутнє?
Олександр Лопушан
ський, аспірант Інсти
туту геодезії Львів
ської політехніки:

Андрій Флінта, випуск
ник Інституту телеко
мунікацій, радіоелек
троніки та електронної
техніки Львівської по
літехніки:

Назар Ціздин, випус
кник Інституту будів
ництва та інженерії
довкілля Львівської
політехніки:

„Я залишаюся
в Політехніці“

„Щасливий, що закінчив
навчання“

„Шукатиму роботу
за спеціяльністю“

Зараз я навчаюся в аспірантурі, тож ще
не покидаю університет. Не впевнений
чи в майбутньому поєднаю життя саме з
Львівською політехнікою, але переконаний, що не зраджу спеціяльності геодезиста. Щоправда, навряд чи зможу поєднувати навчання зі своєю діяльністю
в команді КВН „Наслідки Політехніки“.
Думаю, що через брак часу доведеться
залишити своє студентське захоплення
і повністю присвяти себе науці.

Я щасливий, що закінчую навчання,
бо досить складно було поєднувати
навчання, роботу і сім’ю. Вже з кінця
п’ятого курсу я працюю за спеціяльністю на кабельному телебаченні. На разі
роботою задоволений, хоча, думаю,
з часом буду розвиватися, будувати
кар’єру. Однозначно можу сказати,
що знання, здобуті в Політехніці, дуже
знадобилися під час роботи.

Я цілеспрямовано буду йти до того,
щоби працювати за спеціяльністю,
хоча в житті може трапитися різне.
Можливо, вдасться розпочати власну
справу. Трохи сумно покидати університет, незважаючи на те, що часом
було важко, були переживання перед
сесіями, недоспані ночі. Я сумуватиму
за друзями, студентським життям, за
атмосферою Політехніки.

Тарас Климаш, аспі
рант Інституту ком
п’ютерних наук та ін
формаційних техно
логій Львівської по
літехніки:

„Думаю стати викладачем“
Я залишаюся в Політехніці, оскільки
вступив в аспірантуру. Планую працювати викладачем. Трохи шкода, що закінчилося студентське життя, але з одногрупниками підтримуватиму контакти.

Марійка Коротич, випускниця Інституту хімії та хімічних технологій
Львівської політехніки:

„Хочу стажуватися за кордоном“
До моїх найближчих планів входить стажування за кордоном, але в якомусь творчому напрямку. Зараз мені запропонували бути фотографом на лайнері, який подорожує по тридцяти країнах.
Я творча людина, тому сумніваюся, що моя робота буде пов’язана зі здобутою
спеціяльністю. Хочу розвиватися в різних напрямках, для прикладу продовжую
вивчати іноземні мови та почала займатися фотографією. Зараз працюю в
Державній інспекції з карантину рослин.
Опитувала Наталія ПАВЛИШИН
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на черговому засіданні

ситуація

Вчена рада: бюджет, наукові
здобутки та охорона праці

Н

а черговому засіданні Вченої
ради університету ректор Юрій
Бобало звітував про виконання бюджету 2010 року та запропонував
проєкт бюджету Львівської політехніки на 2011 рік.

Учасники засідання одноголосно
схвалили запропонований бюджет,
залишивши за ректором право
коригувати показники бюджету на
2011 рік, залежно від рівня його
наповнення та фінансового стану
університету.
Директор Інституту комп’ютерних
наук та інформаційних технологій
Микола Медиковський виступив із
пропозицією про висунення колективної наукової роботи „Комплекс
освітніх послуг інформаційних технологій подання, запам’ятовування
та опрацювання надвеликих об’ємів
інформації в процесах навчання“ на
здобуття Державної премії в галузі
освіти.
Цю нову Державну премію засновано 30 вересня 2010 року Указом
Президента України. Відповідно до
Положення, премія є державною нагородою України, яку присуджують
громадянам за видатні досягнення
в галузі освіти, її надають у п’яти
номінаціях. Вчена рада ІКНІ звернулася до Вченої ради університету
з ініціятивою про висунення цієї
наукової роботи на здобуття Державної премії у номінації „Наукові
досягнення в галузі освіти“. Микола
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Олександрович зачитав пропонований авторський колектив: Василь
Кремень, доктор філософських наук,
академік НАН України, президент
Національної академії педагогічних
наук України; Ярослав Болюбаш,
директор Департаменту вищої школи МОНМС України; Юрій Бобало,
доктор технічних наук, професор,
ректор Львівської політехніки; Володимир Пасічник, доктор технічних
наук, професор, завідувач кафедри
інформаційні системи та мережі;
Андрій Слюсарчук, доктор медичних наук, професор кафедри ІСМ;
Юрій Нікольський, кандидат фізикоматематичних наук, професор кафедри ІСМ; Олександр Червоний,
молодший науковий співробітник
кафедри ІСМ.
Члени Вченої ради одностайно
підтримали пропозицію, а також
таємно проголосували за включення до складу авторського колективу
названих працівників Львівської
політехніки (за решту повинні голосувати колективи організацій, які
вони представляють).
Після доповіді проректора Богдана Моркляника „Про стан охорони
праці та пожежної безпеки у Львівській політехніці та заходи щодо її
покращення“ Вчена рада ухвалили
розробити план заходів щодо покращення стану охорони праці та
пожежної безпеки у 2011 році.
Тетяна ПАСОВИЧ

Ректори Львівщини
проти кабали
Минулого тижня ректори Львівщини
збиралися на позачергову нараду. Ке
рівників вишів схвилювала пропозиція
підписати угоду з туристичною компа
нією, котра займатиметься поселенням
уболівальників Евро-2012.
Ректори не проти поселення прихильників футболу, навпаки, вони висловлювали готовність допомогти місцевій
владі розмістити гостей міста. Однак
усіх обурили кабальні умови угоди, за
якими всі права — туристичній компанії, а всі зобов’язання — ректорам.
Передовсім — до вишів так і не надійшли
обіцяні кошти від Кабміну на ремонт
гуртожитків. Відповідно турфірма „замовляє“ у ректорів місця в тих гуртожитках, які відповідають певним галузевим стандартам. Однак на керівників
вишів покладають усю відповідальність
за умови в помешканнях (зокрема,
йдеться і про те, що поблизу (?) гуртожитку не повинно вестись будівництво
чи ремонтні роботи), за безпеку та страхування вболівальників тощо, хоч 20%
плати за ліжкомісця отримає турфірма.
Крім цього, терміни навчання студентів
та прийому документів від абітурієнтів
доведеться „підігнати“ під дати поселення/виселення вболівальників та
проведення Евро-2012 — 1 червня —
8 липня. За порушення умов договору
доведеться сплатити штраф.
Ректори вважають, що в такому вигляді
угоду не можна підписувати, отож
одностайно погодились на пропозицію
голови Ради ректорів Юрія Бобала розробити свій проєкт документу, який би
влаштував керівників вишів.

наукові зустрічі

Нобелівську премію могли б присудити й українцям
Наприкінці тижня до Львівської політехніки завітав Володимир Литовчено (на світлині у центрі) — президент Українського фізичного
товариства, доктор фізико-математичних наук, член-кореспондент
НАН України, професор Інституту фізики напівпровідників НАН України
ім. В. Лашкарьова. Він зустрівся із науковцями-фізиками, викладачами, співробітниками, аспірантами і студентами університету в рамках
засідання фізичного товариства.
У своїй лекції „Вуглецева діяльність в установах України (чи могла
нобелівка бути українською?)“ вчений наголосив на тому, що вітчизняні науковці-фізики зробили визначне відкриття — фазовий перехід
метан-провідник у графеновій плівці, що започаткувало новий напрям
в інженерії напівпровідникових матеріялів.
На думку фахівців, Нобелівську премію щодо графену „могли б
присудити і українцям — Литовченку зі співробітниками“.
Катерина ГРЕЧИН
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сесія

Біля 319-ої авдиторії Інституту архітектури зібралося
чимало студентів другого
курсу з кафедри містобудування. Вони групуються,
голосно розмовляють, сміються. Відчуваю, як за тими
веселощами ховається невидима оку тривога перед
черговим іспитом: хочеться
ж достойно виглядати і перед викладачем, і перед
собою.
Роман Любицький прийшов на іспит при повному
параді, хоча не впевнений,
що іспит таки складатиме.
— За модулями маю добрі оцінки вже з чотирьох
предметів. Залишилося
лишень з проєктування захистити великий курсовий
проєкт, — каже, усміхаючись, хлопець. — Сьогодні
ми прийшли сюди на іспит з
курсу „Технологія житлових
будівель і споруд“. Звичайно
ж, готувалися до нього, бо
не знаємо, які бали отримали на модулях. Трошки
хвилюємося, бо це перший
іспит , на який іде майже
весь потік. Багато студентів

проблематичною і для одногрупниці Романа Соломії
Коник:
— У мене ця сесія також
минає успішно. Загалом,
якщо до кожної лекції готуватися, як до екзамену, то
потім на сесії проблем не
буде. Звичайно, якщо за модулями виходить четвірка,
то на іспит можна піти, щоб
ще раз перевірити свої знання й отримати вищу оцінку.
Перед початком іспиту
доцента кафедри архітектурного проєктування Уляну
Іваночко обступили студенти, котрі хотіли довідатися,
які мають бали з модулів.
Одні з них, щасливі, покидали авдиторію, як це зробили
Роман із Соломією. Инші
ж зручно всідалися за парти, готуючись до чергової
перевірки своїх знань До
слова, студенти зізналися,
що іспит з курсу „Технологія
житлових будівель і споруд“
не всім дається легко.
— Я читала лекції для
цих студентів упродовж
семестру, — говорить Уляна
Ізяславівна. — Цей курс —

Викладачі радять складати і модулі,
й іспити, незалежно від балів.
хочуть поліпшити свої оцінки. Деякі викладачі радять
складати і модулі, й іспити,
незалежно від балів.
Як зізнається Роман, зимова сесія для нього минула
легко. Переважно для іспиту
йому достатньо конспектів,
иноді користується інтернетом. Бувають предмети, до
складання яких готуються
гуртом. Обмін знаннями
дозволяє успішно скласти
вивчену дисципліну.
Не була ця зимова сесія

базовий для архітекторів,
те, що їм необхідно знати
для проєктної діяльности
надалі. Вони вивчали типи
житлових будівель, конкретні вимоги щодо їх проєктування. Упродовж семестру ми розглядали всі рівні
житлового середовища,
починаючи від поселення
(міста), виходячи конкретно
на житлову одиницю (квартиру), окремі приміщення
в ній. У студентів були вже
поточні контролі, два мо-

Світлина Катерини Гречин

вийде це число тижневика, сесія вже добігатиме кінця. Нині ж вона у розпалі. І переплітаються у го
Ксвогооли
ловному корпусі Львівської політехніки дороги тих, хто отримує свої дипломи, і тих, хто лише на початку
шляху до цієї урочистої події
„Це перший іспит, на який іде
майже весь потік“

дулі, вони робили графічну
роботу. Якщо зуміли засвоїти цей предмет, то наступного семестру їм легше
буде освоїти технологію громадських будівель і споруд.
— Що можете сказати
про своїх підопічних?
— Студенти завжди поділялися на тих, хто модулі
складає добре, і тих, що
не дуже… Серед тих, хто
сьогодні прийшов до мене
на іспити, теж такі є. Звичайно, ті, у кого високі бали
з модулів і здана графічна
робота, можуть не йти на
іспити. Є й такі, що обидва
модулі склали не дуже добре. Переконалася в тому,
що ті студенти, які на лекціях сидять за першими
партами, завжди їх уважно
конспектують, вникають і в
записане, і в суть предмета.
На жаль, цей предмет лише
лекційний, практичні заняття не передбачено. За таких
умов зрозуміти його „на
слух“ і справді доволі проблематично, незважаючи
навіть на те, що модулі, крім
теоретичної частини, мають
ще й практичну. Тобто, вони

вчаться застосовувати на
практиці теоретичні знання,
проєктуючи відповідний
тип будинку чи квартиру в
цьому будинку. Але цього
все ж замало. Впродовж семестру читала лекції для десяти груп. Сьогодні студентів
прийшло дещо більше, бо
вони із двох найбільших
груп, а це десь близько
п’ятдесяти осіб. Та іспити
складатимуть тільки ті, хто
хоче підвищити свої бали.
З тими, хто вчиться добре,
працювати доводиться менше, инші ж вимагають більше часу. Правда, хотілося б і
від них кращої віддачі, адже
успіх залежить від спільних
зусиль. Я, до прикладу, дотримуюся думки: хай краще
студент ще раз повторить
і прийде на іспит, ніж буде
випрошувати свою оцінку.
…Я залишаю авдиторію.
Студенти ж беруться до роботи, схиливши голови над
аркушами паперу. Часу на
іспит відведено не так уже й
багато, тому треба встигнути
відповісти на всі питання
максимально.
Катерина ГРЕЧИН
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інтелект-змагання

коротко

Рóботи політехніків –
серед найкращих

У

суботу, 29 січня, у студентській
бібліотеці Львівської політехніки відбувся другий етап відкритого
чемпіонату України з перегонів
роботів „Roborace“ 2010/2011. Команди політехніків — N-iX_Racer і
Draft — здобули третє й четверте
місця відповідно.

Світлини Ірини Шутки

Учасники змагань (а це й малі академіки, і студенти та аспіранти) мали
створити власну машину-робота зі
штучним інтелектом, яка, обганяючи
суперників і долаючи круті віражі,
повинна була якнайшвидше здолати
10 кіл траси. У Draftі кожен виконував
свою частину роботи: Тарас Новосілець відповідав за апартну частину, Андрій Варава — за програмну
реалізацію, а Сергій Хом’як — за
технічне забезпечення. До змагань
п’ятикурсники готувалися кілька тижнів і ось — старт…
Боротьба (кілька заїздів) тривала
немало часу. За нею з інтересом спостерігали ректор Політехніки Юрій
Бобало, проректор Дмитро Федасюк, директор ІКТА Богдан Стадник,
завідувач кафедри спеціялізованих
комп’ютерних систем Роман Дунець,
чимало зацікавлених. Схоже, змагання дедалі розростаються: якщо в
перших участь узяло лише 5 команд,
то в останніх, у Політехніці, — 17: зі
Львова, Тернополя, Чернівців, Івано-

[•]

За перегонами спостерігало
керівництво університету
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Львівські політехніки Дмитро Наумов
і Андрій Бандровський вибороли
третє місце

Франківська, села Клекотів (Україна)
й Бреста (Білорусь).
До фіналу „доїхало” шестеро
команд. Врешті, кубок дістався
MAD_CAT (Тернопіль). Другими були
GeForce (Тернопіль), третіми — політехніки Дмитро Наумов й Андрій
Бандровський з N-iX_Racer. Як зазначив Дмитро, аспірант першого року
навчання, двократний переможець
змагань із робототехніки, результатом задоволений, особливо зважаючи на те, що перед змаганнями з
машиною були проблеми. А от приз
глядацьких симпатій отримали гості з
Брестського технічного університету.
Завдяки „Roborace“ Асоціація робототехніки (організатори змагань)
і Львівська політехніка (офіційний
партнер) прагнуть стимулювати
інтелектуальний розвиток й самореалізацію молоді, популяризувати
роботехніку. Змагання також є місцем
випробування систем, які згодом
можна буде використовувати деінде,
в машинобудуванні, небезпечних
техногенних умовах тощо. А що дає
молоді участь у конкурсі?
— По перше, — досвід: студенти
вирішують практичні завдання; подруге, можливість зарекомендувати
себе потенційним роботодавцям, які є
спонсорами змагань, і по-третє — виграти призи, зокрема мікропроцесорні конструктори для вдосконалення
роботів надалі, — розповів доцент
кафедри СКС, заступник голови оргкомітету змагань Роман Кочан, який
готував політехніків до інтелектуальних перегонів.
Ірина ШУТКА

Стартував загальнонаціональний
етап Конкурсу української мови
ім. Петра Яцика. 44 школярі Львівської области, переможці обласного
етапу конкурсу, взяли участь у
загальнонаціональному етапі, який
відбувся у Львівській СШ № 62.
Як розповів віце-президент Ліги
українських меценатів Михайло
Ватуляк, переможцям міжнародного
етапу, представникам усіх областей України на урочистій церемонії
в Київському театрі імени Івана
Франка вручать дипломи і премії від
меценатів з України та діяспори.
Кількість вищих навчальних закладів
України необхідно істотно скоротити,
оскільки багато з них надають не
якісну освіту, заявив міністр освіти і
науки, молоді та спорту Дмитро Та
бачник на конференції „Культурномовне розмаїття України — фактор
стабільності та випереджаючого
розвитку“, що відбулася в Сімферополі. Міністр сказав, що університетів в Україні зараз більше, ніж
у Бельгії, Німеччині, Італії, Польщі,
Франції „разом узятих“. Суть запропонованої реформи освіти полягає
у створенні великих регіональних
університетів шляхом об’єднання
вишів на добровільній основі.
Професор Юрій Лисенко, якого об
рано 10 грудня 2010 р. на конфе
ренції трудового колективу Доне
цького національного університету
ректором вишу, відмовився від
посади за станом здоров’я. За його
словами, ті судові розгляди, які з 27
грудня 2010 тягнуться в Окружному
адміністративному суді м. Києва про
законність минулих виборів ректора
в ДонНУ, можуть затягнутися на
тривалий термін і йому не вистачить
здоров’я на „цей марафон“.
Дмитро Табачник підписав нову
концепцію літературної освіти, за
якою російську літературу знову
викладатимуть окремо від курсу
зарубіжної. У 2000 році постановою
Кабміну „Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий
зміст, структуру і 12-річний термін
навчання“ російська література була
інтегрована в курс зарубіжної. Концепція ж, затверджена в міністерстві, навпаки припускає інтеграцію
української та світової літератури.
За матеріялами інформаґенцій
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Залишайтеся політехніками на все життя!
→ Закінчення. Початок на 2 с.

Світлини Тетяни Пасович

Дмитро Федасюк вручив дипломи
молодим людям, котрі „реалізували
перший важливий проєкт — здобули
вищу освіту“. Зокрема, дипломи з відзнаками отримали 40 магістрів та 11
спеціялістів. Дмитро Васильович нагадав усім випускникам про традицію
періодично збиратися, відвідувати
альма-матер (у Політехніці цьому особливо сприяє Асоціяція випускників),
а також побажав:
― Залишайтеся політехніками на
все життя!
Проректор Богдан Моркляник
вручив дипломи про вищу освіту 61
випускникові Інституту прикладної
математики та фундаментальних
наук (серед них — 12 спеціялістів). Їх
привітав директор ІМФН Петро Каленюк та завідувачі кафедр. Зі 49 магістрів 29 отримали дипломи з відзнакою. Крім цього, чотирьох випускників
кафедри прикладної математики
нагородили грамотами за найкращі
кваліфікаційні магістерські роботи.
Один з них — Юрій Тайстра — отримав премію Президента НАН України
за найкращу студентську роботу за
2010 рік (керівник — Роман Кушнір).
Инші троє — Ірина Кавалець, Галина
Драпалюк, Андрій Кунинець.
Випускникам Інституту будівництва
та інженерії довкілля дипломи вручав
проректор Богдан Моркляник — і сам
випускник цього інституту. Вітаючи
новоспечених фахівців від імени та за
дорученням ректора, він запевнив, що
Львівська політехніка — не лише місце
здобуття знань, умінь та компетенцій,
а й формування свідомости, котра
дозволяє відігравати серйозну роль у
житті держави. Директор ІБІД Зеновій

ІКНІ

Бліхарський переконаний, що всі його
207 випускників будуть забезпечені
роботою, адже фах — престижний та
затребуваний.
Дипломи про закінчення Політехніки отримали 76 магістрів (з них
46 — „червоні“) та 131 спеціяліст (17
з відзнакою).
Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій започаткував
традицію урочисто вручати дипломи
магістрам уже давно, ще до того, як цю
ініціятиву підхопили инші інститути.
Отож, цей багаторічний досвід дозволив їм влаштувати справжнє свято.
Випускників урочисто вишикували у
дві шеренги. На відкриття урочистости пролунав козацький марш, а після
офіційного оголошення директора
Миколи Медиковського про відкриття
заходу — Гимн України.
Випускників ІКНІ привітали проректор з наукової роботи Зорян Піх,
голова ДЕК Юрій Грицюк, студент, відомий завсідникам „Весни Політехніки“,
Анатолій Лучко (його гуморески ще
більше розбурхали і без того схвильовані серця учасників заходу).
Перед отриманням з рук Зоряна
Піха дипломів пролунав ще один
гимн — студентський. 350 випускників
ІКНІ — 198 магістрів (74 з відзнакою)
та 152 спеціялісти (1 з відзнакою) востаннє почули „Гаудеаумус“ у статусі
студентів.
Перша особа Львівської політехніки — випускник Інституту телекомунікацій, радіотехніки та електронного
зв’язку, тому випускникам цього інституту пощастило: саме ректор Юрій
Бобало вручав їм дипломи про закінчення університету. Директор ІТРЕ Іван
Прудиус зазначив, що 5,5 року тому
вступило 240 абітурієнтів, однак до

ІГДГ

випуску дійшли не всі, лише справжні
фахівці. Серед студентів цьогорічного
випуску — стипендіяти Президента
України, Вченої ради, В’ячеслава Чорновола, Юрія Рудавського, Віктора Пінчука.
Гість — випускник радіотехніки
Іван Паров’як, директор видавництва
Львівської політехніки, заздрить нинішнім випускникам, адже його випуск
не був такий урочистий, це був час
становлення держави та лише початок
відродження й започаткування в Політехніці добрих традицій.
Ректор Юрій Бобало під схвальний
гамір недавніх студентів ностальгійно
зазначив, що ці 5,5 року — не тільки
час навчання, а й подій, найяскравіших
спогадів. Він переконаний, що на все
життя запам’ятаються дві дати — 1
вересня і день вручення дипломів, кожен водночас і сумний, і радісний. При
цьому він побажав молоді не втрачати
оптимізму.
Дипломи про закінчення ІТРЕ отримали 204 випускники стаціонару (121
спеціяліст, 83 магістри) та 58 заочників
(25 спеціялістів та 33 магістри). Ректор
Юрій Бобало вручив 40 „червоних дипломів“ 39 магістрам та 1 спеціялістові,
а також ще 2-ом заочникам.
Вручення дипломів випускникам
Інституту геодезії було чи не найбільш
камерним: із 59 випускників на урочисте вручення прийшло трохи більше
40, та й гостей не було аж так багато.
Однак камерність зазвичай пов’язана
з більшою щирістю та гучнішими
оваціями у вузькому колі. Отож, після
привітання декана ІГДГ Ігора Тревого,
директора інституту Корнелія Третяка,
проректор Богдан Моркляник звернувся до випускників з напутніми словами
та вручив дипломи 32 спеціялістам і
27 магістрам (дипломи з відзнакою
отримали відповідно 3 спеціялісти та
14 магістрів).
Тетяна ПАСОВИЧ
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Вшанували пам’ять крутянців

У

рочисте вшанування з нагоди 93-ї
річниці бою під Крутами, в якому,
захищаючи столицю України від більшовиків, героїчно загинуло 300 київських
студентів, відбулося у Львові 29 січня.

Поминальним молебнем та покладанням вінків до могили одного з крутянців
Ігоря Лоського та місця захоронення
генерала армії УНР Романа Дашкевича
вшанували пам’ять убієнних героїв на
Личаківському кладовищі.
В урочистих заходах взяли участь
голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк, заступник міського голови Львова
з гуманітарних питань Василь Косів,
секретар Львівської міськради Василь
Павлюк.
Продовжилися вшанувальні заходи
у Львівському державному ліцеї із посиленою військово-фізичною підготовкою

ім. Героїв Крут, де відбувся вечір-реквієм.
А після цього ліцеїсти, представники молодіжних організацій та громадськості із
запаленими смолоскипами та свічками
взяли участь у пішій ході алеєю проспекту Свободи. Завершився смолоскипний
марш народним вічем на майдані біля
пам’ятника Тарасу Шевченку.
Поминальні заходи відбулися і в
инших містах України. Зокрема, голова
Львівської обласної ради Олег Панькевич з делегацією депутатів та кращими
ліцеїстами Львівського державного ліцею
ім. Героїв Крут вшанували загиблих на
ст. Крути, що на Чернігівщині.
А впродовж лютого у навчальних закладах Львівщини відбудуться відкриті
уроки, присвячені вшануванню подвигу
героїв Крут за участи ветеранів визвольної
боротьби.
Н. П.

новини капеланства

Духовні традиції Політехніки

В

ід 24 до 27 січня у студентських гуртожитках Львівської політехніки відбулося окроплення студентських кімнат
Йорданською водою. Цьогоріч гуртожитські помешкання політехніків освячували
троє священиків із Центру студентського
капеланства Львівської політехніки.
― Відвідини студентських помешкань
у Львівській політехніці ми проводимо
вже четвертий рік поспіль, — розповів
капелан Тарас Грем. — Тішить те, що з кожним роком студентська молодь стає більш
свідомою і розуміє значення освячення
Йорданською водою їхніх кімнат. Окремо

фотофакт

Вибиті вікна,
пошкоджені двері…

Світлина Ірини Шутки

У

ніч з п’ятниці на суботу невідомі
вчинили напад на приміщення
Студентського братства Львівської
політехніки, що на вулиці Глибокій, 12. Вибиті вікна, пошкоджені
двері (сума завданих збитків 700
гривень) — такий результат дій зловмисників. Як повідомив голова ради
Студентського братства Львівщини
Андрій Остап, братство вже скерувало відповідну заяву у Франківський
райвідділ міліції Львова.
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хочу наголосити й на тому, що помітно
охайнішими стали помешкання молоді,
їхнє ставлення до церковного обряду.
Вже доброю традицією Центру студентського капеланства стало й свято „Прощання з колядою“. Цього року захід відбудеться
6 лютого. Після літургії парафіяни матимуть
можливість насолодитися колядами у виконанні церковного хору. Також хористи
храму святого Олексія 30 січня взяли участь
у фестивалі „Велика коляда“, який щороку
відбувається у Храмі Св. Євхаристії (Домініканському соборі).
Наталія ПАВЛИШИН

31 січня студентська молодь
Києва, Донецька, Запо
ріжжя, Одеси, Хмельниць
кого, Житомира, Луцька та
Харкова вийшла на попере
джувальну акцію протесту
проти проєкту нового закону
„Про вищу освіту“. Їхньою
головною вимогою стала
відміна намірів скоротити
держзамовлення на 42%. На
думку студентів, новий закон
„Про вищу освіту“, по суті,
знищує право на безкоштовну освіту в Україні. Згідно з
проєктом, плата за навчання
для студентів-контрактників
буде збільшуватися щороку.
Студенти заявили: якщо їхні
вимоги не врахують, то вони
організують масштабні протести в усій Україні.
Президент Благодійного
фонду „Україна-Русь“ Рос
тислав Новоженець 28 січ
ня передав Львівському
історичному музею оригінал
„Карти України“, виданої
1918 року у відомому
австрійському картографіч
ному видавництві Фрайтага
і Берндта. Цей сенсаційний
документ, на якому вперше написано, що це карта
України як окремої держави,
знайшли на межі з ІваноФранківською областю.
У Львові біля Порохової вежі з
3 лютого щочетверга збирати
муть речі для безпритульних
мешканців міста. Долучитися
до благодійної акції може
кожен львів’янин. Кожного
четверга „Оселя“ готує обіди
для більше сотні безпритульних та роздає їх о 14.00 у
сквері біля Порохової вежі.
27 січня світ вшанував пам’ять
жертв Голокосту. У 2005 році
Генеральна Асамблея ООН
ухвалила резолюцію 60/7 щодо
призначення 27 січня Міжнародним днем пам’яти жертв
Голокосту. Евросоюз підготував
новий масштабний проєкт з
вивчення Голокосту, який, на
думку експертів, стане одним з
найзначніших на цю тему.
За матеріялами інформаґенцій

8

[суспільство]

ч. 4 (2724)
3 — 9 лютого 2011

без коментарів
об з’ясувати, яке місце у світі нині займає Україна, оглянемо індекси, які формуються в рамках концепції
Щ
сталого розвитку й відображають стан справ у світі й державах у трьох аспектах — економічному, еко
логічному та соціяльному
Небагата, частково вільна,
напів щаслива країна

Більше неконкурентні,
ніж конкурентні
Економічну сферу характеризують насамперед два індекси — конкурентоспроможности й економічних свобод.
Згідно з даними „Глобального звіту про
конкурентоспроможність 2010 — 2011
років“, представленого організаторами Світового економічного форуму,
у рейтингу конкурентоспроможности
Україна посіла 89 місце серед 139 країн. Відтак опустилася на сім сходинок
порівняно з минулорічним індексом.
Вона втратила позиції у 9 категоріях
(макроекономічна стабільність, інститути, незалежність судової влади,
рівень хабарництва та ин.), піднялася у
3-х (інфраструктура, охорона здоров’я,
початкова освіта) і зберегла попередній показник за параметром „вища
й професійна освіта“. А список конкурентних переваг української економіки
охоплює тільки 16 позицій.
Найконкурентоспроможнішими
визнано Швейцарію, Швецію, Сингапур, США, Німеччину, Японію, Фінляндію, Нідерланди, Данію і Канаду. На
пострадянському просторі лідером,
як і раніше, залишається Естонія (33тя). У верхній частині списку — Чехія,
Польща, Литва, випередили нас Росія,
Латвія, Казахстан. На думку оглядачів,
рейтинг України, як і инших держав
з подібною економікою, виявився
нестійким до наслідків фінансової
кризи.

Економічних свобод —
найменше в Европі
За рівнем економічних свобод Україна посіла серед 179-ти 164 сходинку
(раніше була вище). Про це свідчить
відповідний індекс, розрахований
американською Heritage Foundation
й опублікований у Wall Street Journal.
Наша країна дещо покращила свої позиції у сфері ведення бізнесу, торгівлі
та монетарній політиці. А от основними причинами зниження її рейтингу
стали неефективність державних видатків, несприятливий інвестиційний
клімат, корупція.

Нагорі списку — Гонконг, Сингапур,
Австралія, Нова Зеландія і Швейцарія.
Успіх цих держав пов’язують із високим рівнем інновацій, іноземних інвестицій, сприятливим законодавством
і низьким рівнем корупції. У першій
тридцядці — Естонія, Литва, Грузія, нас
також випередили найближчі сусіди і
чимало африканських країн.

Екологічна
„стабільність“
Відповідно до індексу екологічних
досягнень 2010 року, розрахованого
фахівцями Єльського й Колумбійського
університетів, Україна — 87-ма із 153
країн. А от найбільше про стан довкілля, природних ресурсів дбають Ісландія, Швейцарія, Коста Ріка, Швеція,
Норвегія, Маврикій, Франція, Австрія,
Куба та Колумбія. У першій тридцятці — Латвія, Чехія, Албанія. Спину нам
показали Сербія, Білорусія, Грузія,
Польща, Росія, Молдова, а також Алжир, Намібія, Лаос, В’єтнам, Уругвай…
Як зауважують експерти, екологічні
досягнення не прямо залежать від
рівня економічного розвитку країни
(скажімо, США у таблиці лише 61, а
Китай — аж 121-й). Тут радше важать
невисока щільність населення, економічна спроможність долати екологічні
виклики, якість управління природоохоронними заходами.

Якість життя „впала“
Стан соціяльної сфери аналізують за
допомогою кількох глобальних індексів. Один із них — індекс якости і безпеки життя. Формуючи його, науководослідна група Economist Intelligence
Unit аналізує такі фактори, як ВВП на
душу населення за паритетом купівельної спроможности, середня тривалість життя, політична стабільність
і безпека, рівень безробіття, свобод,
громадської активности тощо. Із 167
країн Україна — на 69 місці (між екзотичними Багамами й Гренадою). Як
виявилося, найліпше жити у Франції,
Австралії, Швейцарії, Німеччині, Новій
Зеландії.

Нещодавно глобальний рейтинг
якости життя презентувало й видання
International Living. Список із 192 країн
очолили США, Нова Зеландія, Мальта,
Франція і Монако. Ми — 73-ті (а були
68). Україна „впала“, вважають автори
дослідження, через значне погіршення економічної ситуації за останній
рік. Компанію нам склали Марокко,
Намібія, Ботсвана й Туніс. Для порівняння Росія і Білорусія — на 118 і 141
сходинках відповідно.

„Обмежена демократія“
А от за індексом демократії Україна
посідає 67 місце (у 2008 році була
53-тя), поруч зі Сербією, Молдовою,
Чорногорією, Намібією. Так, разом із
півсотнею країн ми опинилися в категорії „обмежена демократія“ (це понад
37% населення планети). Тим часом
„цілковитих демократій“ аналітики нарахували 26, „гібридних режимів“ —
33 (зокрема Грузія та Росія), а „авторитарних“ — 55 (у тому числі Білорусія).
З-поміж пострадянських республік
вище від нас — Естонія, Литва, Латвія,
Молдова. Найдемократичнішими ж
є Норвегія, Ісландія, Данія, Швеція,
Нова Зеландія, Австралія, Фінляндія,
Швейцарія, Канада й Нідерланди. А от
взірцем антидемократичности стала
Північна Корея. З 2008 року експерти
помітили тенденцію до погіршення
демократичних процесів у світі.

Із „вільних“ —
у „частково вільні“
Якщо мова про демократію, то як не
згадати про її основу — свободу. З
нею нам теж не вельми щастить. Про
це принаймні свідчить січневий звіт
Freedom House. Проаналізувавши політичні та громадянські свободи у 194
країнах світу, FH зарахувала Україну до
країн, в яких торік поменшало свободи
(це переважно держави Африки, Азії,
серед европейських — Франція, Угорщина, Латвія).
Відтак Україна перемістилася з
категорії „вільних“ держав у категорію „частково вільних“. Серед причин
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експерти називають зниження рівня
свободи преси, тиск спецслужб на
університети з метою утримати студентів від участи в протестах, вороже
ставлення влади до опозиційних
зібрань, політизацію судової системи. Тож, на думку правозахисників,
демократія в регіоні відступила,
адже донедавна постпомаранчеву
Україну вважали вільною країною.
„Репортери без кордонів“ також зафіксували „падіння“ нашої держави
в індексі свободи преси — 131-ше
місце зі 178-ми (раніше ми входили
у першу сотню).

Розвиваємось
і здобуваємо освіту
Згідно з індексом людського розвитку
за 2010 рік, сформованого на основі
показників про здоров’я, освіту та доходи держав, Україна зі 169 країн 69-та

до ювілею

(категорія „високий людський розвиток“). Та нам ще далеко до Чехії (28
сходинка), Естонії (34) чи Польщі (41) і
тим паче лідерів — Норвегії, Австралії,
Нової Зеландії, США.
Унизу першої сотні Україна утримується й в індексі освічености суспільства, який розробляє ООН. Та позитивом вважається те, що наша держава
виборює одну з лідерських позицій у
світі за кількістю сертифікованих програмістів. А от пальма першости в розвитку суспільства належить переважно
скандинавам.

Куди зникає щастя?
Наприкінці минулого року соціологи
назвали найщасливіші країни. Це
Данія, Фінляндія, Нідерланди, Швеція,
Норвегія, Коста-Ріка й Нова Зеландія
(за иншим опитуванням також Австралія, Канада, Швейцарія і США).
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Цікаво, що найщасливіші країни
не є економічними супердержавами.
Натомість в них високі індекси екологічного виміру, конкурентоспроможности й освічености, вони інвестують
в інновації, дослідження. Слушною
є також думка про разючу різницю
в розвитку постсоціялістичних країн,
як-от України й Естонії або Чехії. А
стартували ж усі з однакових умов…
Власне, у рейтингу щастя з-понад
півтори сотні держав ми розташувалися посередині — напів щасливі,
значить… Як засвідчило минулорічне
дослідження СГ „Рейтинг“, однозначно щасливими себе почуває лише
17% опитаних українців, відносно
щасливими — 68%, а нещасливим є
кожен п’ятий. Порівняно з попереднім
дослідженням кількість щасливих у
нас зменшилась. Цікаво, куди зникає
щастя?..
Рейтинги оглядала Ірина ШУТКА

Товариство українських горян

Ч

и можна забути рідні гори? Звичайно, що ні! — вважають вихідці
з Гуцульщини, що волею й неволею
занесені вітрами до славного Львова.
Власне ця вічнозелена гілка України
зберегла свою ідентичність не лише
в традиціях, одязі, запальних танцях,
а й у гуртуванні, вірності Гуцульщині
до останку.
Двадцятиліття тому до Львова на
запрошення п. Ганни Малкович, працівниці музею, що в Шевченківському
гаю, приїхали колядники із засніжених
Карпат, які так дзвінко заколядували
перед львів’янами, що з-поміж глядачів
одразу вилаштувалося коло прихильників. Були це, передусім, ті, хто й сам
ще недавно (а чи й давніше) приїхав з
Гуцульщини. Так збережена тисячоліттями коляда згуртувала земляків. А вже
з того колядницького кола народилося
велике суспільно-культурне товариство
„Гуцульщина“ у Львові.
Тоді, 20 січня 1991 року, відбулися
й перші збори земляків-гуцулів, які обрали керівний склад на чолі з Дмитром
Ґеником.
Дуже швидко товариство поповнилося людьми найрізноманітніших
професій, адже у Львові живе не менше кількох тисяч гуцулів. Долучилися
до гурту надвірнянці й верховинці,
коломийці й вижничани, путильці та
рахівці… Так, завдяки співпраці львівських горян постав повноцінний гурт

[•]

Різдво у Криворівні 2011 року

небайдужих не лише до рідного краю,
а й до відроджуваної України людей. Зрештою, завдяки національній
пам’яті, проголошенню Незалежности
нашої держави й з’явилася можливість
утворюватися таким субетнічним українським товариствам як „Гуцульщина“,
„Лемківщина“, „Надсяння“ та инші.
За двадцятиріччя чимало зроблено.
Передовсім, упорядковано дві кімнатки, що містяться на четвертому поверсі
за адресою Площа Ринок, 17; засновано
два часописи „Ґражда“ та „Ґрегіт“; засновано Регіональне об’єднання дослідників Гуцульщини та упорядковано
6-томову (спільно з М. Домашевським)
„Історію Гуцульщини“, засновано етноансамблі „Бай“ і „Ґорґани“, підтримано
палкими прихильниками української
пісні й народну хорову капелу „Галичани“.

Крім цього, гуцули Львова організовують поїздки на щорічні міжнародні
гуцульські фестивалі, а також наукові
конференції, концерти та гостини у
Львові, приурочені дню заснування товариства. Тут відбувалися й відбуваються щорічні заходи, присвячені уродинам
Тараса Шевченка, Дню Матері, Дню
Незалежности України та ин. Львівські
гуцули однаково не пасли задніх як у
часи національного піднесення, так і
у часи небезпеки для існування нашої
Незалежности, долучалися до ланцюгів
єдности, мітингів протесту проти беззаконня, різдвяних дійств (колядництво,
маланкування) і т. ин. Словом, жили
повнокровно, не заплямувавши ні чести, ні гідности гордого гірського краю.
Більш урочисті заходи до свого
двадцятиріччя товариство планує
провести на святого Юрія, який, до
речі, є покровителем (патроном) як
Гуцульщини, так і Львова. Отож не
випадково дедалі частіше „гуцулольвівські стосунки“ переходять у
товариські, приятельські чи, навіть,
родинні. Гуцули, до слова, завжди захоплювалися патріотичним Львовом,
а небайдужі львів’яни не раз переймалися не лише красою Карпат, але
й традиційною невгнутістю гуцулів у
складі УСС (Гуцульський курінь), УПА
(безліч сотень та відважних командирів з опришківського краю)…
Олег СЕМЕНИШИН
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світ, в якому ми живемо
ропонуємо увазі читачів роздуми нашої читачки студентки Іванни Курило про
П
світ, який нас оточує, і про нашу роль у ньому. Будемо пасивними споглядачами
деградації матеріяльних і духовних вартостей чи спробуємо щось змінити, почавши
з себе? Запрошуємо до обговорення

„Перша битва, яку ми повинні
виграти, відбудеться у душах“
Світ… Як багато всього можна вмістити в цьому маленькому слові! Світ
безмежний, красивий, цікавий, непередбачуваний, жорстокий, злий,
підлий, брехливий… І ще масою епітетів як зі знаком плюс, так і зі знаком
мінус можна охарактеризувати це
маленьке слово і громіздке поняття.
Але все ж таки, який він, цей світ?
Точніше, яким бачу його я?
Така собі химерна субстанція, в
якій ми живемо, і неодмінною складовою частиною якої ми є… Суміш
природи, техніки і людини (а може
і ще чогось невідомого?)… Почуття,

в усьому. І, можливо, вже не за
горами виникнення світу роботів.
Та варто задуматися: маємо найефективніші ліки, але люди продовжують умирати через найбезглуздіші причини; ми освоїли космос,
не помічаючи, що він потихеньку
освоює нас…
Другий важливий пазл — природа. Здавалося б, безмежна і безконечна, вона вже не в силах витримувати таке жорстоке втручання
людини. Природа поволі помирає,
а ми не робимо нічого, щоб цьому
запобігти.

Як вплинув бурхливий розвиток цивілізації на
людину і світ навколо неї? Чи побільшало в світі
добра? Чи став світ кращим?
емоції, інстинкти, хімічні і фізичні
процеси… Вода, вогонь, земля і повітря… Все це він, наш світ…
Який він сьогодні? Які метаморфози змінили його до непізнаваности? Моє бачення світу виявиться,
звичайно, суб’єктивним.
Здавалося б — чого ще хотіти людині ХХІ століття? Для неї — всі блага
цивілізації. Вона може розпоряджатись усім тим, чого досягли людський
розум і праця. Вона має все, про що
у попередніх століттях (XVII — XVIII)
навіть і не мріяли її предки.
Як вплинув бурхливий розвиток
цивілізації на людину і світ навколо
неї? Чи побільшало в світі добра? Чи
став світ кращим?
Розглядаючи картину світу, доцільно розділити її на окремі складові, наче пазли. Одним з таких
пазлів є наука. Ми маємо геніяльні
технічні винаходи. Винайдено ліки
майже від усіх хвороб. Людина побувала на Місяці і заглибилась у
надра Землі. Але чи стало людство
від цього щасливішим? Техніка запанувала майже на всьому просторі,
забираючи в полон увесь наш час.
Вона спричиняє екологічні катастрофи. Вона скоро замінить людину

Третій пазл, який може думати,
ходити, відчувати і виконувати
безліч инших функцій, — це людина. Чому вона піднялася по шкалі
технологічного прогресу, а духов
но — регресувала? Чи залишилась
у душах людських хоч краплина
мудрости, милосердя і любови? В
мене склалося враження, що всі
духовні вартості знівельовано і
забуто. Перші місця у рейтингу сучасних цінностей посідають чомусь
матеріяльні блага і фізіологічне задоволення.
Четвертий пазл — це Бог, або
вища небесна сила. Його у сучасному
світі стає дедалі менше й менше. „Золотими“ вважаю слова Папи Івана
Павла II, який заявив: „...Бачення
світу, яке ґрунтується на Бозі, є гарантією також і невід’ємної цінности
людини. Якщо заберемо Бога зі світу,
то в ньому не залишиться нічого
по-справжньому людського. Якщо
людина не дивиться в небо, то вона
втрачає обрії своєї земної дороги“.
І нехай у серці кожної людини свій
Бог, своя релігія, тільки щоб вони
були справжні і щирі. Лише наявність
цього пазла робить світ світом, цілісним і ціннісним.

Не менш важливим і впливовим є пазл під назвою культура.
Культура ― основа духовного життя людини. Тільки яка ця основа
сьогодні? Культура стала таким
собі фаст-фудом, а її споживачі
опустилися до рівня плінтуса. Людям зручніше споживати масовий,
але неякісний продукт, жити за
законами, нав’язаними сучасними
„мудрецями“ і вважати себе великими інтелектуалами. Справжню,
витворену століттями національну
культуру ці „інтелектуали“ сприймати не хочуть. Навіщо ж мучити свою
голову глибокими думками, краще
ж насолоджуватись численними
оголеними girls і boys-бендами, які
створюють грандіозні шоу і переконують нас, що „жіть лєгко“.
Ще одна складова — це ментальність. Суто національна ознака,
яка має глибоке підґрунтя і неймовірну силу, на жаль, втрачається,
розмивається штучно нав’язаними
комплексами меншовартости. Ми
вже настільки звикли бути під
чиїмсь „покровительством“, що
сприймаємо світ таким, яким нам
його показують. Ми ніяк не можемо позбутися „дефекту головного
дзеркала“ (за визначенням Ліни
Костенко), ніяк не можемо розставити лінзи правильно, щоб побачити світ таким, яким він є насправді,
побачити його очима українця, а не
затурканого раба.
Отаким бачу сучасний світ я. І
розумію, що просто фіксувати наслідки замало. Необхідні рішучі дії,
відповідна культурна боротьба, яка
сколихне суспільство та відродить
справжні вартості.
Актуальними досі залишаються
переконання Фрідріха Яна, який
стверджував: „Зараз ми не більше,
ніж люди доброї волі. Наше завдання — почати визвольний рух. Як? Я
цього не знаю. Але я твердо знаю,
що перша битва, яку ми повинні виграти, відбудеться у душах“.
Іванна КУРИЛО,
студентка ЛНУ ім. І. Франка
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родом із політехніки

рофесор Ростислав Курендаш,
навіть перебуваючи на заслуженому відпочинку, чи не щотижня відвідував нашу редакцію.
Коли отримував свіже число газети,
дуже тішився, бо з неї довідувався
про життя-буття рідного вишу.
Згодом спілкування порідшали
аж поки не припинилися. І от випадково ми довідуємося, що торік
його колеги з кафедри механіки
і механізації машинобудування
ІІМТ вітали шановного професора
з… 90-річчям.

Мандрівка у казку

Світлина Катерини Гречин

П

Його картини можуть прикрасити
не одну картинну галерею

Разом із завідувачем кафедри
Ігорем Кузьо їдемо в гості до Ростислава Степановича.
― Ростислав Курендаш вступив
на механічний факультет Львівської
політехніки ще до початку Другої
світової війни, через неї змушений був
перервати навчання, — розповідає
Ігор Володимирович. — Коли війна
відшуміла, повернувся до Політехніки,
успішно захистив диплом, вступив до
аспірантури. Ерудованість, вміння творчо підходити до науково-методичної
роботи допомогли йому створити
кафедру приладів точної механіки зі
спеціялізацією „Прилади часу“, що
була тоді єдиною кафедрою такого
профілю в Україні. Технічне оснащення
кафедри, створення лабораторної бази,
напрацювання методичної літератури,
визначення наукової тематики, видання навчально-методичних посібників
та монографії „Прилади часу“ — також його заслуга. 23 роки Ростислав
Степанович був деканом вечірнього
факультету, 15 років очолював деканат
механіко-машинобудівного факультету.
З 1976 року працював професором кафедри приладів точної механіки.
Ми зупиняємося коло гарного будиночка, розташованого у мальовничому
куточку міста. Одразу з коридору потрапляємо у казку: із картин, розміщених
на стінах, багатоквітковим буянням
на нас п’янко дихає весна. Господар
запрошує у кімнату. Поруч із ним його
вірна подруга — дружина Емілія. Свого
часу вона також закінчувала хімікотехнологічний факультет Львівської
політехніки. Тут навчалися їхні син та
онука Оленка, яка теж пов’язала свою
долю з Політехнікою — працює доцен-

том кафедри дизайну та основ архітектури Інституту архітектури.

Щасливі, як у молодості
Ми сидимо у затишній кімнаті і спогади
снуються, наче тонке плетиво. Перед
очима цих двох немолодих людей невидимим птахом пролітає дитинство,
юність, перші побачення, перші досягнення і перші втрати. Господар згадує
як „пережив першу радянську владу,
німецьку окупацію і другу радянську
владу“, як доля подарувала йому не
лише задоволення від навчання, праці,
творчости, а й чудову родину, прекрасну берегиню, яка й досі піклується про
нього. Разом вони уже 68 років.
— Коли я у справах зайшла до однокласника, з яким училася в гімназії (а
було це під час війни), побачила високого, худого хлопця, — пригадує пані
Емілія. — Бачила його вперше і одразу
ж подумала: „От якби він став моїм
чоловіком…“. Оскільки йому не було
де жити, то ми з мамою запропонували
кімнату в нашому помешканні. Швидко
потоваришували, покохали одне одного і в 1943 році побралися. Виростили
двох дітей. Ми й досі щасливі, як у
молодості.
— Як вдалося пронести своє почуття
крізь такі довгі роки?
― Такі у нас характери. Стараємося
жити по-людськи, розуміти одне одно-

го, прощати, підтримувати. Оця потреба в піклуванні одне про одного
не полишає нас і досі. Я вдячна долі,
адже не всі живуть стільки років разом, скільки ми з чоловіком, — каже
пані Емілія.
— Мої дідусь та бабуся прожили
багато років у дружбі й взаєморозумінні, що, на мою думку, сприяє їхньому довголіттю, — додає Оленка.
— Вони ще й зараз активні. Дідусь
дуже талановитий, його творчість
належить не лише родині, а й світові. У нього енциклопедичний склад
розуму. Мій син завжди біжить до
дідуся, залюбки дискутує з ним на
різні теми, грає в шахи. Є між ними
повне порозуміння. А ще дідусь
дуже скромний. Картини не хоче
виставляти на огляд, вдалося лише
умовити його зробити невеличку
презентацію в каталозі „Виставка
творчих робіт викладачів Львівської
політехніки“, який вийшов напередодні
Зимового балу.

Творчість як спосіб
довголіття
Народився у мальовничому краї — на
Гуцульщині, в селі Гринява. Краса природи не могла не вплинути на творчу
уяву хлопчика. Почав малювати в гімназії, на курсах з рисунку й малювання.
Спочатку малював у хаті, згодом „брав
уроки“ у природи. Вже у дорослому віці
часто приїжджав на Івано-Франківщину
й у вільний час малював з натури. Дідові
гени „перекочували“ до внучки Оленки.
— Як тільки маю добрий настрій,
відразу малюю, — говорить Ростислав
Степанович.— Телевізор не дивлюся.
Натомість беруся за пензель. Те, що дожив до такого віку — заслуга моєї дружини. Вона про мене дбає. Картин маю
вже понад тисячу. Багато їх подарував
співробітникам, знайомим, друзям. Є
вони й у США, Канаді, Австралії, Німеччині, Польщі і Франції. В роботі користуюся аматорською технікою олійного
живопису. На моїх картинах — карпатські пейзажі, натюрморти, портрети.
— Що побажали б студентам Львівської політехніки?
― Щоб вчилися, стали добрими спеціялістами, бо вони Україні дуже потрібні.
Катерина ГРЕЧИН
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славетні українці

Юліян Буцманюк: мистець, воїн, патріот

С

еред багатющої мистецької спадщини міста
Жовкви особливе місце посідають розписи
Храму Христа Чоловіколюбця, виконані художником Юліяном Буцманюком. Розписи незвичні,
хоч стиль виконання характерний для часу першої
половини ХХ ст. — це згасаюча сецесія. Але яка це
сецесія! Скільки національного в тих розписах! Яка
сила вплинула на митця і спонукала до творення,
що передувало їх появі, які думки, які ідеї вкладав
художник у своє малювання? Де джерело натхнення, звідки черпав він теми?

З благословенням
Митрополита
Юліян Буцманюк народився в селі
Сморжеві на Львівщині 3 липня
1885 року в родині вчителя. Змалечку цікавився мистецтвом, вчився у
школі з мистецьким нахилом. Рано
осиротів. Юнаком допомагав розмальовувати бічну наву латинської
катедри, оперний театр, самостійно
розписав святилище церкви містечка Конюхи на Тернопільщині,
де священико м був Ксено фо нт
Сосенко, брат Модеста Сосенка —
відомого художника. Саме він став
першим учителем і наставником
Юліяна.
У 1908 році Юліян Буцманюк на
стипендію Митрополита Андрея
Шептицького їде на навчання до Академії мистецтв у Краків. Митрополит
ставить перед стипендіятом тільки
одну умову: повернутися на бать-

[•]

ціональне військо, що відкрило нову
сторінку боротьби українців за волю.
Не вагаючись, Юліян стає воїном.
Сотник УСС, згодом майор, він пройшов увесь шлях українського війська:
спочатку у лавах УСС, далі в УГА. Поранений, хворий, комісований, він не
полишив діючої армії.
На початку 1915 року Буцманюк
став натхненником і організатором
„Пресової Кватири“ (культурного, духовного центру, котрий об’єднував лю-

ківщину і використати свій талант і
знання на добро рідного краю.
Під час студій Юліян працює при
реставрації Марійського костелу в
Кракові, у вітражній фірмі Желенського. За фінансової допомоги
Митрополита у 1912 році відвідує
Мюнхен, Рим, Флоренцію, Мілан.
Академію успішно закінчує у 1914
році і отримує стипендію австрійського уряду для навчання за кордоном. Але починається Перша світова
війна…

Фронтовими
дорогами
Війна була катастрофою для українського народу (поділені між імперіями українці воювали по обидва боки
фронту), але вона стала і надією на
створення власної незалежної держави. З цією метою сформувався Леґіон
Українських Січових Стрільців ― на-

Поштівка — світлина Юліяна Буцманюка з бою на Маківці, 1915 р.
З родинного архіву Романи Петріни

[•]

Графіка Юліяна Буцманюка „Зрив“ (із
серії поштівок на стрілецьку тематику)

дей творчих, організовував i спрямовував духовне, культурне та мистецьке
життя леґіону), головним завданням
якої стало збирання матерiялiв до
iсторiї Українських Січових Стрільців
та збереження їхнiх традицій.
„Пресова Кватира“ залишила
пам’ятки стрілецького мистецтва у
фотографії, малярстві, музиці, пісні,
скульптурі та різьбярстві. Стрілецька фотографія стала найточнішим
документом того часу. Фотографії
Буцманюка із фронту друкувалися
в часописах, його серія поштівок на
стрілецьку тематику вийшла в січні
1915 року, він також був автором
ряду відзнак УСС.
Юліян Буцманюк спілкувався із такими визначними митцями, як Осип
Курилас, Іван Іванець, О. Сорохтей,
Лев Гец, Ю. Назарак, І. Качмар. Усі
вони, маючи професійну освіту, творили в стилі сучасних течій европейського мистецтва — імпресіонізму,
експресіонізму, символізму.

[сад нетанучих скульптур]
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наш календар

Пам’ятні дати

[•]

Відзнаки Леґіону Січових Стрільців роботи
Юліяна Буцманюка

Історія України —
на стінах храму
У 20-х роках Буцманюк опиняється в
чеських таборах, після їх ліквідації продовжує навчання в Празькій академії
мистецтв. Отримавши диплом, у 1927 році
повертається з дружиною Іреною (з дому
Чайківська) та сином Богданом до Львова.
Ще в студентські роки (1910 — 1911)
Юліян Буцманюк виконав розписи каплиці
церкви отців василіан у Жовкві. Їх було
визнано досконалими. Всі зійшлися на
думці, що художникові треба довірити
розмалювання усієї церкви.
І ось у 1932 році Буцманюк, зрілий
художник, за спиною в котрого добра
школа, а в папці — тисячі замальовок,
етюдів, фотографій, повертається до
розписів церкви. Поряд із культовим
мистець поставив перед собою завдання — увіковічити історію української
національно-визвольної боротьби першої чверті ХХ століття і залишає на стінах
храму історію України у видатних постатях. Ідея не нова. Такі розписи існують у
храмах Англії, Франції, Німеччини та ин.
Але тут ми маємо справу із українським
храмом, який знаходився під владою
чужої держави. Саме цим своїм вчинком
Юліян Буцманюк не тільки не дає вмерти
національній пам’яті, але й дає тверду

[•]

Графіка Юліяна Буцманюка „У тифозній
гарячці“(із серії поштівок на стрілецьку
тематику)

надію, що український народ таки буде
жити в своїй державі.

Кру-кру, в чужині умру…
Події 1939 року змушують митця емігрувати. Краків, Відень, Мюнхен і, нарешті,
Едмонтон — скрізь Буцманюк знаходив
себе як український мистець-патріот. Та
саме в Едмонтоні художник зреалізовує
ще один свій великий проєкт — розписи
катедрального собору Святого Йосафата.
Буцманюк залишається вірним своїй
патріотичній місії: його розписи мають
виразний український національний характер, служать моральною підтримкою
для тисяч емігрантів, котрих доля закинула в Канаду.
Юліян Буцманюк і в еміграції провадив
активне суспільне життя, був засновником
Братства Українських Січових Стрільців в
Едмонтоні. В ньому органічно поєднувався талант митця, дослідника, педагога.
Художник виконав портрети багатьох
українських національних героїв, церковних, військових і громадських діячів. На
жаль, більшість цих робіт не збереглася ―
вони згоріли 9 березня 1969 року в Українському народному домі в Едмонтоні під
час пожежі.
Земне життя Юліяна Буцманюка закінчилося 30 грудня 1967 року. Похований
він далеко від рідної землі — в Канаді, що
стала батьківщиною для
багатьох українських
патріотів. А в сучасній
Україні ми відкриваємо
для себе його роботи,
як свідчення небувалого
професіоналізму і патріотизму.
Софія КАСЬКУН

[•]

Могила Юліяна Буцманюка та його дружини Ірени в Едмонтоні
(Канада)

P. S. Про мистецьку
спадщину Юліяна Буцманюка ми розповімо
в одному з найближчих
чисел „Аудиторії“.

3.02.1862 — помер Жан Батіст Біо, французький фізик і
астроном.
3.02.1864 — народився Володимир Самiйленко, український
поет-сатирик i перекладач.
3.02.1929 — закінчився І Конґрес Українських Нацiоналiстiв,
на якому створено ОУН.
4.02.1880 — народився Климент Квiтка, український музикознавець і фольклорист.
4.02.1896 — археолог Вікентій
Хвойка відкрив перші пам’ятки
Трипільської культури.
4.02.1920 — помер Модест Сосенко, український маляр.
5.02.1919 — Директорiя і уряд
УНР були змушені покинути
Київ i переїхати до Вiнницi.
5.02.1940 — померла Софiя
Русова, талановитий педагогпросвiтитель зi свiтовим iм’ям.
5.02.1977 — заарештовано
членiв Гельсинської групи М. Руденка й О. Тихого.
6.02.1903 — народився Юрій
Шовкопляс, український письменник.
7.02.1804 — народився Микола
Маркевич, український історик,
письменник, етнограф.
7.02.1933 — помер Микола Садовський (Тобілевич), видатний
український актор i театральний
діяч, письменник i перекладач.
7.02.1942 — відбувся І Собор
епископів УАПЦ у Пінську, який
започаткував відродження
УАПЦ на українських землях.
8.02.1106 — князь Володимир Мономах уклав перший
дидактично-художнiй твір княжої Руси-України „Повчання“.
8.02.1822 — народився Опанас Маркович, український
фольклорист i етнограф, член
Кирило-Методiївського братства.
8.02.1918 — росiйськi війська
під командуванням М. Муравйова окупували Київ. Унаслідок
большевицьких погромів та
масових розстрiлiв загинуло
близько 5000 українців.
9.02.1918 — підписано Берестейський мир, за яким Німеччина, Австрія, Туреччина та
Болгарія визнали Україну самостійною державою.
9.02.1932 — помер Дмитро
Багалiй, видатний учений, дослідник Слобiдської України.
9.02.1937 — помер український
письменник Юлiян Опiльський
(справжні ім’я та прізвище Юрій
Рудницький).
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тет-а-тет
олодий (23) і дуже перспективний: „Вісім місяців шизофренії“(2007) та „Тероризм“ (2008) — вибуховий
М
творчий початок. Поет, перекладач, есеїст, а з осени можна буде писати ще й „прозаїк“. Дізнатися про
нього більше? Андрій Любка. І він „навіть за, аби побалакати про щось гарне“

„Мрії, щастя і поезія насправді
примітивні й прості“
— Андрію, то правда, що Ти перебрався жити до Києва всерйоз і надовго? А як же Ужгород — „місто,
що ідеально підходить для творчости: тихе, гарне, спокійне...“?
— Так, правда, таки перебрався. І навіть ще жодного разу не пошкодував.
Перебрався всерйоз і надовго, однак
не думаю, що житиму тут усе життя.
Ужгород прекрасний і бомбезний,
але... Хочу отримати новий досвід.
Думаю, час від часу варто щось змінювати, зокрема себе й оточення. Це,
врешті, шанс прожити за одне життя
кілька життів. Хоч найкраще, визнаю,
мені писалося в Ужгороді — там я написав найбільше віршів, саме там я
серйозно почав писати.
— Розкажи про свої торішні мандри
Польщею та иншими країнами. Які
цікаві враження, отримані під час
них, Ти зафіксував у своїх текстах?
— Рік, що минув, був багатим на подорожі: я вперше побував у кількох
прекрасних місцях, зокрема, в Амстердамі й Празі, Латвії. Найбільше
сподобався Амстердам, але не виникло жодного бажання про нього
щось написати, а от повернутися туди
хотів би. Я не пишу за географічним
принципом, я більше про внутрішні
подорожі пишу, хоч про минулорічний вояж до Відня я таки написав вірш
„П’ять годин у пошуках дози“ — про
нічну мандрівку містом.

— Ти взявся до писання прози... Коли
зможемо її прочитати і про що
вона? Яка доля Твого жорсткого
роману про студентське життя,
розпочатого кілька років тому?
— Проза мене переслідує, як навіжена
жінка. Студентський роман я так і не
дописав. Зате торік накатав роман з
історичною лінією, але й досі не взявся за його редагування. Думаю, що в
цьому році ще трохи попрацюю над
ним. Зараз закінчую роботу над книжкою оповідань і гадаю, що саме вона
вийде першою — мабуть, до Форуму
видавців. Ці оповідання зовсім різні,
часто з детективним ухилом і майже
завжди з чіткою сюжетністю.
— Та нові вірші, якщо перечитувати
Твій ЖЖ, таки пишеш, отже, поезія
вже до прози не ревнує?
— Насправді я пишу циклами, періодами. Проза заважає поезії, бо це зовсім

***
Жінко прекрасна, хліб мій насущний,
Дякую тобі сьогодні, що ти є,
Що ти напускаєш воду у ванну,
Жінко прекрасна, що змиваєш лак на нігтях,
І вводиш мене у спокусу постійно,
Жінко прекрасна, хліб мій насущний,
Дукую тобі й завтра, і післязавтра за те,
Що ти є, і вводь мене у спокусу, жінко прекрасна,
І дивися на мене лукавим поглядом,
І голосно видихай, сідаючи в гарячу воду,
І проси намилити спину, хліб мій насущний,
Жінко прекрасна, і святися, тобто світися
Вночі то ногою, то щокою, губою трися,
Хліб мій насущний, тричі і тричі скрикни,

инший тип мислення, тип побудови
речень і образів. Говорячи метафорично, поезія — це стрільба по мішенях,
які рухаються. Фішка полягає в тому, що
ти стріляєш в те місце, де цілі в даний
момент ще немає, але де вона буде за
мить. Тобто ти більше відчуваєш і покладаєшся на себе, експериментуєш. А
проза — це аналіз ситуації, минулого і
чинників, це як дедукція й індукція. І от
якийсь місяць я пишу лише вірші, а далі
можу писати прозу, але в період писання
прозових речей написати щось віршоване мені навіть на думку не спаде. Взагалі, я мало пишу — 10-12 віршів на рік.
Пишу тоді, коли в мені вже все написано.
Словом, більше записую, ніж пишу.
— І вірші старі, і вірші теперішні —
про любов, бо „найкращий спосіб
любови — любити саму любов“. Любов і самотність, любов і смерть...
Можливо, поет доти поет, допоки
він у пошуку і допоки він самотній?
А взагалі, як Ти делікатно пояснюєш
коханій дівчині, що маєш потребу
усамітнитись, щоб подумати про
щось, щоб щось написати?
— Можна подумати, що мої вірші про
любов, хоч я й не був би таким однозначним. Врешті-решт я пишу про
минущість, про втрачання. Адже любов
— це те, що ми щосекунди втрачаємо.
Її щохвилини стає менше, як і менше
в нас самих стає життя. Любов — це
годинник смерти, за яким ми відміря-

Андрій Любка
Жінко прекрасна, що живеш у моєму серці,
Що спиш у моєму ліжку, що будиш мене зранку,
Хліб мій насущний, хай буде воля твоя,
Хай грає твоя улюблена музика і горять
Ароматичні свічки, жінко прекрасна,
Я є тіло твоє, я є кров твоя, хліб мій насущний,
Жінко прекрасна з таким сумним іменем,
З таким тихим поглядом і такою маленькою долонею,
Хліб мій насущний, і вдома, і на роботі, і коли ти близкьо,
І коли ти далеко, жінко прекрасна,
Думаю про тебе, ти дай мені трохи щастя сьогодні,
Дай мені завтра, хліб мій насущний,
Жінко прекрасна, в ім’я твоє,
В ім’я твоє, в ім’я твоє —
Тричі в ім’я твоє.
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коротко
ємо своє життя. Поезія ж прирівнюється
до релігійних і філософських пошуків
людини, до матерії, яка об’єднує дивну
мудрість — ту, що поза часами і людьми. Самотність — не головна умова для
неї, важливішою є чистість розуміння і
відкритість до пошуків, експериментів.
Тому я нікому взагалі нічого не пояснюю,
навіть коханій, я просто ставлю зарубки
собі на душі. Це схоже на те, як ріст малих дітей ножем видряпують на дверях.
У метро, скажімо, я ж теж пишу вірші, я
їх постійно і всюди пишу в голові. Може,
моя самотність у тому, що я живу в иншому просторі, в закритому просторі, в
клітці себе, як звір у зоопарку.
— Любов — це „Голгофа, таїна ран“,
це… Це що для Тебе на цей момент?
— Це завжди так і не тільки для мене.
Любимо ж ми не за якісь суперпозитивні якості чи вміння, а за дивацтва, смішні
звички, часом — за безпорадність.
Але кохання — це Голгофа, в розумінні
готовности йти на все, прийняти все,
пережити або не пережити. Це як абстрактний живопис — ти вдивляєшся в
плями світла, аж поки в тебе в очах не
попливе і ти не зникнеш у тих спорадичних спалахах. У любові або тонеш,
або випливаєш на поверхню. Готовність
віддатися цьому шалу Танатоса заради
когось — це і є справжність життя.
— Як, окрім текстами, Ти ще освідчувався коханій дівчині?
— Соромно зізнатись, та я чомусь обираю найневдаліший, найнеромантичніший момент, довго вагаюся і далі… ну
просто витискаю з себе освідченння —
зовсім неправдоподібно і невпевнено.

Про це мені, здається, легше писати.
Взагалі, коли я перед клавіатурою, то
мені якось краще все вибудовується.
Це залежність від літер, різновид наркоманії. Зрештою, залежність від коханої,
обожнюваної жінки — теж наркоманія,
але набагато приємніша.
— Сім’я, діти, заробляння грошей —
така перспектива Тебе не лякає?
— Мене взагалі мало що лякає, особливо такі приємні речі, про які ти питаєш.
Чи хотів би я мати сім’ю? Радше ні, ніж
так. Але з тією, котру люблю, радше так.
Чи хотів би я дітей? Так, дуже, особливо
сина. Хоч, може, це й по-дурному. Заробляти гроші? Так чи ні, а їх заробляти
треба. Не варто боятися імпровізувати.
— Які внутрішні питання Тебе зараз
хвилюють, про що мрієш і куди хочеш
поїхати, кого побачити, з ким поспілкуватися?
— От сиджу, відповідаю на Твої питання,
а сам думаю: а чи вийшла б моя кохана
за мене заміж? І чи варто їй от у цю ж
мить подзвонити і запитати про це? Поїхати хотів би на Схід, скажімо, в Азербайджан чи Чечню. Або трохи на південь
— до Румунії, цього центральноевропейського циганського раю. Хоч найбільше
люблю Балкани. До Сербії чи Боснії й
Герцеговини й подамся, напевно, цього
року. Побачити ж хочу Її, зустрітися хочу з
Нею, і прекрасно буде, якщо вдасться це
зробити якнайшвидше — завтра зранку
чи одразу після цього інтерв’ю. Бо мрії,
щастя і поезія насправді примітивні й
прості. І це неймовірно чудово.
Спілкувалася Наталя ЯЦЕНКО

культурний лікбез

У

Українські палаци
в очікуванні господаря

продовж восьми років поспіль
львів’яни мають змогу збагатитися
культурно, відвідуючи цикл лекцій
„Австрійські вечори“. Останню лекцію
було присвячено палацово-парковим
ансамблям України.
Зимово-весняний цикл „Австрійських
вечорів“ розпочала лекція доцента Інституту архітектури Львівської політехніки
Орести Ремешило-Рибчинської. Лектор
розповіла, що відновленням австрійських
палацових комплексів опікуються приватні структури, тоді, як більшість замків
України доглядають державні установи. У
колишніх резиденціях австрійських вельмож сьогодні розташовано музеї, зоопар-

ки, літні школи, виставкові зали. Якщо
ж в українських пам’яток з’являється
приватний власник, то подвір’я часто засаджують деревами і, взагалі, пам’ятка
стає закритою для громадськости.
На думку пані Орести, для ревалоризації історичних пам’яток мудрий власник
мусить надати споруді чи цілому комплексу нової функції, але зі збереженням
первинного образу у ландшафті. Наразі
вона закликала українську громаду самотужки підтримувати цінні об’єкти.
Наступна лекція про період карнавалів у австрійському Львові відбудеться
24 лютого.
Н. Я.

Рада cтудентів УКУ за підтримки
Львівської міської ради організо
вує 10 лютого у Будинку вчених
благодійний бал-маскарад з
оригінальною танцювальною
програмою. На гостей свята чекає
шоу-програма, в якій візьмуть
участь „Піккардійська терція“,
театр „Арт-Рай“, вокальний дует
„SwallowS“. Крім цього, почуємо
арії у виконанні Любові Таран,
французькі романси від Ілони
Шевченко та ліричні пісні Ангеліни Буковської. Зібрані кошти
підуть на встановлення іконостасу
та розпису каплиці в УКУ.
До 50-річчя вiдомого українського
поета, прозаїка, перекладача,
есеїста Олександра Ірванця ви
йшла друком книга „СатириконXXI“. Видавництво „Фоліо“
зібрало в ній основний прозовий і
поетичний доробок письменника
за три десятиліття його творчої
діяльности. Окрім виданих раніше
творів, до книжки ввійшли й нові
твори Ірванця. Навесні презентуватимуть „Сатирикон-XXI“ у
багатьох містах України.
11 лютого у Львові в КЦ „Роман
тик“ відбудеться сольний концерт
гурту „Тартак“. Концерт заплановано в межах туру групи Західною
Україною. Квитки вже можна
придбати в магазині „Наш формат“ (вул. Староєврейська, 28).
Їх вартість — 50 гривень, безпосередньо перед концертом — 60.
Початок концерту о 19.00.
Кав’ярня-галерея „Штука“ оголо
сила фотоконкурс „Б’ютифул
Карпати: від Петроса до Попа
Івана“. Запропонувати свої найкращі світлини із карпатських гір
можуть усі охочі — як фахівці, так
і аматори. Максимальна кількість
світлин одного автора — три.
Фото у цифровому форматі та
контактні дані автора (ім’я та прізвище, місто, мобільний телефон,
е-мейл автора та назву роботи)
просять надсилати до 31 березня на
адресу kawiarnia.sztuka@gmail.com.
Троє фіналістів отримають подарунки від організаторів конкурсу,
а двадцять найкращих робіт експонуватимуть у кав’ярні впродовж
травня.
За матеріялами інформаґенцій
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сучасний театр

класика

Як звучить „Голос бароко“

Трагедія
здійснених бажань

Софія МАТВІЇВ

Львівській філармонії
3 лютого лунатиме унікальний голос одного з найкращих контртенорів світу —
Юрія Миненка. Співак дасть
ексклюзивний сольний концерт „Голос бароко“.

Володар унікального голосу, фіналіст Міжнародного
конкурсу Бі-Бі-Сі „Співець Світу – 2009“ зробив перерву у закордонних
виступах, щоб заспівати на Батьківщині.
У програмі концерту прозвучать твори
Г. Перселла, Дж. Каріссімі, Д. Скарлатті, Г. Ф. Генделя, К. Броскі, А. Вівальді,
К. В. Глюка, Дж. А. Россіні, В. Сільвестрова.
Юрій Миненко має голос широкого
діяпазону — більш, ніж трьох октав. Насичений красивий тембр, дивовижна

гнучкість голосоведення. Багатство обертонів чоловічих
голосів цього діяпазону вважаються унікальними якостями, дарунком природи. Як
зазначають музикознавці, не
кожен контртенор володіє
усіма цими якостями. Цьому
вдумливому та працездатному музикантові закордонні
музикознавці пророкують
велике майбутнє. Вже другий рік співак бере активну участь у культурному
житті Европи: виконує сольні партіï в
ораторіях та операх під час гастролей у
Великій Британіï, Нідерландах, Німеччині, дає сольні концерти на Британських
островах, у США. Організаторами його
концерту у Львові стали ТОВ „Проскурня
продакшн“ та наша добра „Дзига“.

літературна зустріч

„Зелений вітер“ в душі кожного з нас

Світлина Софії Матвіїв

Народний колектив Українсько
го драматичного театру „Ми“
26 та 30 січня показував
свою нову виставу „Сліди
вчорашнього піску“ за Олек
сандром Вітером. Прем’єра
відбулася у Центрі творчости
дітей та юнацтва Галичини.
Це вже третя робота театру за
п’єсами цього талановитого
сучасного драматурга. Дійових осіб лише п’ять: Шимон,
Ахав, Ханна, Змія та Солдат.
Дія вистави відбувається
на фоні біблійного сюжету
про те, як Мойсей виводив
свій народ з рабства. І чи не
нагадує це наш „перехідний
період“?
Багато філософських моментів
постають перед глядачами
без прикрас, навмисне гостро.
Ахав, колишній придворний
архітектор самого фараона,
змушений красти м’ясо, щоб
не померти з голоду. У виставі
багато цікавих реплік: гірких,
дотепних, філософських,
іронічних.
― Ми намагалися зробити
„Сліди вчорашнього піску“
реалістичним андеграундом.
Хотіли надати можливість і
посміятись, і поплакати, що
кому більше до душі, — розповів режисер-постановник
театру „Ми“, завідувач відділом театрального мистецтва
та хореографії ЦТДЮГ Валерій
Собецький.
Вистава здобула ІІ премію в номінації драматургії на Бієнале
актуальних мистецтв України
у 2004 році. П’єсу опубліковано в антології „Потойбіч
паузи“. Сам автор означив
її як „трагедію здійснених
бажань“. Власне, сьогодні він
доволі відомий у товаристві
друзів Мельпомени, лавреат
і переможець численних
всеукраїнських та міжнародних фестивалів і конкурсів,
володар Президентського
гранту для молодих митців
України за постановку вистави
„Адвокат Мартіан“ Лесі Українки (2001).

У
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січня у книгарні „Є“ відбулася
творча зустріч із письменницею
Надією Мориквас.
Ця зустріч була справді творчою. Поперше, вона мала означену тему — „У
пошуках зеленого вітру“ (в контексті книги „Де мій брат?“), по-друге, цього разу
письменниця не розповідала про себе, як
звичайно, а відповідала на питання читачів,
що лежали перед нею на столі з порядковими номерами. Присутні зі залу по черзі
називали номер, а пані Надія, наче на іспиті, відповідала на питання, що випадало.
Запитання були усілякі — каверзні, дотепні,
філософські, смішні, та й сама письменниця з гумором поставилась до цієї затії, тож
зал раз-у-раз вибухав сміхом та оплесками.
А по-третє, на цій зустрічі було дуже багато
відомих людей, серед яких і Ігор Калинець,
і Оксана Думанська, і Галина Вдовиченко.

Як зазначила сама Надія Мориквас,
„пошук зеленого вітру“ — це одна з нот її
тексту. В умовах прагматичного світу, який
катастрофічно втрачає ніжність, так важливо мати щось за душею. Часто шукаємо
його у спогадах про дитинство, юність.
Для героїні книжки цей зелений вітер —
перший поетичний символ її життя.
Латинське „homo viator“, яке сьогодні
перекладаємо як „мандрівник, подорожній“, у Середньовіччі було символом людської долі. Власне, повість Надії Мориквас
„Де мій брат?“, яку на зустрічі обговорювали також, — це наскрізна мандрівка в
Італію і додому, яка переконує нас, що
найважливіші події відбуваються насамперед у людському серці. Тож бажаємо
вам иноді прислухатись нишком — і відчути подих зеленого вітру, який є в душі
кожного з нас.
Софія МАТВІЇВ
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Сканворд
Обласний
центр
України
Райцентр
Львівськ.
області

Нитки
для
вишивання

Склала Христина ВЕСЕЛА
Тип
російського
літака

Станція технічного
обслуговування
автомобілів

Замінник
натурального
продукту, підробка
Дромадер,
бактріан, альпака,
вікунья

Місто в
Англії з
відомим
коледжем

Універсальна
міжнародна
організація
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Кіннота
Цезаря

Зобра- Єгипетження
бог
оголе- ський
ного тіла сонця

Одиниця
виміру
площі

Розділ
мовознавства

Переміщення у
структурах влади

Столиця
Башкирії

Видатний
успіх,
перемога

Кормова
частина
палуби
Місто, де
відбувся
судовий
процес
над
Грошова
одиниця фашизмом
В’єтнаму

Ріка в Шеренга
зросСибіру затом

Плавуча льодяна
гора в океані

Хімічний
елемент,
метал
Штрафний
удар у
футболі

Той, хто зрізає
серпом стебла
пшениці

Пристрій для
підтримання сталої
температури

Споруда
з футболістів

Найменший
птах з яскравим
оперенням

Нота

Автоматична
телефонНесамона
хідне
станція Школяр
вантажне
судно

Тип українського
літака

Переносна лава
для
сидіння

Плід, що його
Паріс присудив
Афродіті
Звертання до
дівчини в Англії

Самодіяльний
актор,
художник, музикант

Марка
німецького авто
Любить
купатися
в
ополонці

Довгохвоста
папуга

Головний
єгипетський
бог
Я Д К А
М А
Р И С
А
М Е Д А Л Ь
П
Н
П А
К А Н О Н А
К
С А Г
А
А
Н А М
К
А
А
Я Л И Н К
У Р І
І З Д В О
Ф
Н І
І
К
Я
А Л

Наргіле

Американський
письменник, автор
детективів
Р С
А
Є Р
М
Д А
Т
О
А
А З
У
А
В
Е Н
Л Е
Ь Ф

А П О К А Л І П С И С
А

С

Е

А М А Р А Н Т

Відповіді на сканворд,
опублікований у числі 1

Відповіді на сканворд,
опублікований у числі 40
за 2010 рік

К О Л
З
А
І
А
П А Т
В Е Р Т Е
І
И
Р
Р І З К А
Ю
Т
Х У Т Р О
А
А Р
О
К ОМ Е Т
Р
Е
О
И
Г
Р
Г У А Р А
А
Е

Певний
момент,
пора

Індіянці Вогняної
Землі
Жаляча
комаха

Бойова
машина

Давньоримське
царство мертвих

С У

Т

Т

Н А П Е Р С Т О К
О К А П І
Е

М А Т

Р

Л

Б Р А

У
Р А

О З О Н

Т А У Е Р

К Л І О

Б

Л

Я Ч М І Н Ь
І О Н

І

О

Л У Б
Т І К
К А А Б А

К А Ф

С Т И П Л Е Р
Я С А К

Є

Я Р А Н Г А

К Л А С И К
С

J

С П Е К А

С

Ц

В А Т

Т

О

А

Г Р И В Н Я

Н

Т

А

А П О

О

К

А

J

J

― Я чула, що в тебе був хлопець, а ти його покинула. Чому?
― Тому що я цілком випадково довідалася, що
він одружений.
― Це жахливо! А хто він і з ким одружився?
― Хто він, я навіть говорити не хочу, а одружився він з тобою.
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[реклама та оголошення]

для львів’ян і гостей міста
Національний театр опери та
балету ім. С. Крушельницької
3 лютого — „Травіата“ (опера). 18.00.
4 лютого — „Лускунчик“ (балет). 18.00.
5 лютого — „Флорія Тоска“ (опера). 18.00.
6 лютого — „Лебедине озеро“ (балет).
12.00; „Севільський цирульник“
(опера). 18.00.
9 лютого — Вечір одноактних балетів.
18.00.

Національний академічний
драматичний театр
ім. М. Заньковецької
3 лютого — „Ісус, син Бога живого“. 18.00.
4 лютого — „Амадей“. 18.00.
5 лютого — „Підступність і кохання“. 18.00.
6 лютого — „Неаполь — місто
попелюшок“. 18.00.

Камерна сцена
9 лютого — „Венера в хутрі“. 19.00.

Молодіжний академічний
театр ім. Л. Курбаса
4 лютого — „ Сад нетанучих скульптур“.
19.00.
5 лютого — „Між двох сил“. 19.00.
6 лютого — „Амнезія, або маленькі
подружні злочини“. 19.00.
9 лютого — „Чекаючи на Ґодо“. 19.00.

Муніципальний театр
6 лютого — „Пригоди невгамовного
Зайчика та Червоної Шапочки“.
12.00; „Москаль-чарівник“. 18.00.
9 лютого — „Котигорошко“. 12.00.

Львівський академічний
духовний театр „Воскресіння“
5, 6 лютого — „Ніч для жінок“
(інтегральний стриптиз). 18.00.

Перший український театр
для дітей та юнацтва
3 лютого — „Загадки лісу“. 11.30.
4 лютого — „Дюймовочка“. 12.00.
5, 8 лютого — „За двома зайцями“. 14.00.
6 лютого — „Русалонька“. 15.00.
9 лютого — „Пеппі Довгапанчоха“. 12.00.

Будинок орґанної та камерної
музики
5, 6 лютого — Сольні орґанні концерти.
Соліст — В. Коростельов (Київ).
У програмі — твори Й. Баха й
Ф. Ліста. 17.00.
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До уваги науковців!
14 ― 16 квітня 2011 року у Львівській політехніці відбуватиметься
V Міжнародна науково-практична конференція „Управління в освіті“.
Для участи в роботі конференції необхідно надіслати на адресу оргкомітету заповнену реєстраційну форму учасника та друкований варіянт
тез доповіді та анотації, підписані автором (-ами), а також електронний
варіянт усіх документів електронною поштою до 1 березня 2011 року та
переказати оргвнесок за кожного учасника конференції до 15 березня
2011 року.
Реєстраційну форму, вимоги до оформлення матеріялів, розрахунковий рахунок та додаткову інформацію можна отримати в оргкомітеті.
Адреса: 79013, вул. С. Бандери, 12, м. Львів, Україна, Національний
університет „Львівська політехніка“, кафедра психології, педагогіки та права. Тел: +38 032 258-26-23; тел/факс: +38 032 258-21-05.
Е-mail: ipp-dc@polynet.lviv.ua. Відповідальний секретар ― доцент Тетяна
Пічугіна (моб. тел.: +38 067 7174213).

експрес-оголошення
Вважати недійсними:
утрачений студентський квиток
ВК № 05826821, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Шикети Михайла Михайловича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Філозофа Романа Васильовича;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Сеніва Івана Васильовича;
утрачений диплом ВК № 32287849, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Лазуркевича Ігора Володимировича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Хмель Юлії Арсенівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Постнова Петра Сергійовича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Ковбаси Ярослава Павловича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Жука Остапа Васильовича;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Булди Валентина Віталійовича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Хомич Зоряни Сергіївни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Єзгори Сергія Олександровича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Балич Ольги Ярославівни;

утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Луцов’ят Діни Андріївни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Вигора Назара Володимировича;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Савицького Романа Олександровича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Гавриляк Марії Романівни;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Бугійчик Ярини Іванівни;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Гнат Світлани Ігорівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Мединського Дениса Ігоровича;
утрачену залікову книжку № 0614078, видану
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Колодія Василя Романовича;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Єфремова Євгена Михайловича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Барнінця Тараса Васильовича;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Ковальова Дмитра Анатолійовича;
утрачений студентський квиток
ВК № 06371837, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Приходька Олександра Олександровича.

Видання „Аудиторії“ — в кіосках видавництва
В кіосках видавництва Львівської політехніки, розміщених в головному
та ІV корпусах університету, можна придбати нарис-путівник „Музей
історії Львівської політехніки“, науково-популярне видання „Спадщина
великого будівничого. Професор Львівської політехніки Іван Левинський
(1851 — 1919)“ та Збірник публікацій „На ниві української науки“.

[реклама та оголошення]
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Національний університет
„Львівська політехніка“
оголошує конкурс на заміщення
посади завідувача кафедри будівельних
конструкцій та мостів
До участи в конкурсі допускаються особи, які мають
науковий ступінь доктора наук і вчене звання професора, а також стаж педагогічної роботи не менше
5 років.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи: заяву, особовий листок з
обліку кадрів з фотографією, автобіографію, копії
документів про вищу освіту, наукові ступені і вчені
звання, список друкованих праць і винаходів, завірених за встановленим порядком.
Термін подання документів на конкурс — місяць
з дня опублікування оголошення в газеті.
Документи на участь у конкурсі прохання надсилати на ім’я ректора Національного університету
„Львівська політехніка“ за адресою: 79013, м. Львів,
вул. С. Бандери, 12, кімн. 303.
Житлом університет не забезпечує.
Ректорат

Національний університет
„Львівська політехніка“
оголошує конкурс на заміщення посад
науково-педагогічних працівників кафедр:
• будівельних конструкцій та мостів — професор (1);
• обліку та аналізу — професор (1).
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи: заяву, особовий листок з
обліку кадрів з фотографією, автобіографію, копії
документів про вищу освіту, наукові ступені і вчені
звання, список друкованих праць і винаходів, завірених за встановленим порядком.
Термін подання документів на конкурс — місяць
з дня опублікування оголошення в газеті.
Документи на участь у конкурсі прохання надсилати на ім’я ректора Національного університету
„Львівська політехніка“ за адресою: 79013, м. Львів,
вул. С. Бандери, 12, кімн. 303.
Житлом університет не забезпечує.
Ректорат

О С В І Т Н І Й

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. №

оголошення
Національний університет „Львівська політехніка“
ліцензує діяльність щодо надання освітніх послуг
підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного
рівня „магістр“ за спеціяльностями:
• 8.03020401 „Міжнародна інформація“ напряму
підготовки 6.030204 „Міжнародні відносини“;
• 8.17020301 „Пожежна безпека“ напряму підготовки „Пожежна безпека“;
• 8.15010009 „Електронне урядування“ напряму
підготовки „Державне управління“.
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