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Студенти вдосконалюють 
транспортну систему 
Львова

Про „мирний“  
атом та майбутнє  
ядерної енергетики

Комп’ютер дає  
інформацію,  
а книжка — знання

Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!
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Як Ви святкуєте Великдень?
Христос воскрес! Звіщав Ангел 

жінкам-мироносицям які при-
йшли до гробу Господнього, 
щоби намастити пахучим 
миром погребенне тіло Спаси-
теля…

Христос воскрес! — сказали 
жінки апостолам, які, зі-
бравшись купно, переживали 
безвихідь ситуації.

Христос воскрес? — повторив 
Симон Петро, поставивши 
великий знак питання присут-
нім і, не йнявши віри, кинувся 
бігти до гробу аби на власні 
очі побачити сказане, а чи 
може піддати сумніву почуте 
від жінок, слово яких й без 
того в тодішньому суспільстві 
не мало значимого авторитету.

Христос воскрес?! — Будучи 
наймолодшим посеред апосто-
лів, навздогін Петрові кинувся 
бігти улюблений учень Іван!

Христос воскрес… — гомоніла 
громада зрілих чоловіків, 
розпитуючи мироносиць-жінок 
подробиці вранішньої пригоди.

…Христос воістину воскрес, — 
усвідомив Петро ввійшовши 
до гробниці, побачивши, що 
полотнище лежить.

Христос воскрес, — говорив 
увесь Єрусалим на свято 
єврейської Пасхи, — спомину 
про вихід Ізраїлю з Єгипет-
ської Неволі. 

Ісус таки реально воскрес, 
ставши для усіх християн 
новою Пасхою, яка виводить 
нас із неволі гріха, „сокрушив-
ши врата адові“, і відкривши 
праведникам небо. 

Христос воскрес! — Стало 
загально християнським 
привітом, яким вітаємося 
ми, ті, хто вірить, ділячись 
радістю, яка наповнює наше 
серце особливим відчуттям, 
коли співаємо тропар Пасхи: 
„Христос воскрес із мертвих, 
смертю смерть подолав, і тим, 
що в гробах, життя дарував“. 

Брат Тарас ГРЕм, 
студентський капелан

Олександр Чижиков, студент першого курсу Інституту телекомунікацій, 
радіоелектроніки та електронної техніки Львівської політехніки:

„Головне — духовне наповнення“
Це одне з найбільших релігійних свят і для кожного християнина 
воно має надзвичайно велике значення. Однією з важливих тра-
дицій у підготовці до Великодня в нашій сім’ї є сповідь. Мусить 
бути духовна підготовка, а лише тоді думати про їжу. А на саме 

свято ми їдемо до бабусі і всією родиною йдемо до церкви. Обливаний понеділок — 
більше свято для дітей. Хоча, на мою думку, инколи в таких забавах переходять межі. 
Дуже неприємно бачити як дітлахи чи підлітки обливають усіх, незважаючи чи це 
маленькі діти, чи старші люди. Така поведінка завжди псує святковий настрій. 

мар’яна Свята, студентка другого курсу Інституту економіки та менедж-
менту Львівської політехніки:

„Дуже люблю процес підготування“
Перед святом завжди прибираю, допомагаю мамі готувати різні 
смаколики, разом печемо паску, пишемо писанки. Я дуже люблю 
яскраві писанки — зеленого, рожевого, салатового кольорів. 
Великдень завжди святкуємо з ріднею. Я з дитинства звикла, 
що після повернення з церкви батьки накривають святковий стіл. На гаївки не ходжу, 
бо це дитячі забави. А обливаний понеділок — чудова традиція, але ми намагаємося 
його пересидіти вдома в теплі і сухості. 

Опитувала Наталія ПАВЛИШИН

Степан марцин, студент третього курсу Інституту енергетики та систем 
керування Львівської політехніки:

„Перш за все — святкова літургія“
Для мене Великдень, передовсім, церковне свято і дуже цікавий 
давній обряд. Починаючи з Чистого четверга і впродовж трьох 
святкових днів, у нашій сім’ї прийнято відвідувати всі літургії, я 
прислуговую в церкві. На Паску після святкової Служби і родинного обіду з друзями 
йду бавитися чи, як ще кажуть, водити гаївки. 

Надя Галас, студентка четвертого курсу Інституту архітектури Львівської 
політехніки:

„Збираємося цілою родиною“
Для мене Воскресіння дуже велике свято. Навіть сам процес під-
готування до нього є чимось надзвичайним. Ми всією родиною, 
ще в четвер, з’їжджаємося до бабусі, печемо паски, прибираємо. 
А в суботу ввечері йдемо до церкви освячуємо кошики з тради-
ційними стравами, в неділю зранку, на сам Великдень, йдемо 

на Службу Божу. Після повернення з церкви всією великою родиною сідаємо до ве-
ликоднього сніданку. Гаївки в нас проводять лише для маленьких дітей, але деколи 
приходжу поспостерігати за дитячими веселощами. А в Світлий понеділок цілий день 
з друзями обливаємо один одного. 

Душпастирі та персонал Центру студентського капеланства щиро вітають усіх хрис-
тиян із празником Пасхи і запрошують академічну спільноту на Воскресну Утреню 
та Літургію до Студентського храму Блаженного священомученика Олексія (Зариць-
кого), яка відбудеться 24 квітня о 5.30. 
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Під таким гаслом 14 квітня 2011 
року у Львівській політехніці 

проходив Міжнародний освітній 
форум, організований Колегією та 
профкомом студентів та аспірантів 
університету.

― Ми хочемо подолати стереотип, 
що освіта за кордоном доступна лише 
за великі кошти. Українські студенти 
можуть здобути освіту практично без-
коштовно, зокрема, через отримання 
стипендій і грантів. Для цього потріб-
не тільки бажання цілеспрямовано 
працювати. Ми організовуємо цей 
форум не з метою надати інформацію, 
як покинути нашу країну. Ми даємо 
змогу молодим людям отримати 
міжнародний освітній досвід, який 
би вони потім могли використати в 
Україні, — наголосила перед форумом 

Соломія Максимович, в. о. голови між-
народного відділу Колегії та профкому.

З метою підвищити рівень інформу-
вання молоді про міжнародні програ-
ми навчання, стипендії, гранти, надати 
практичні рекомендації від експертів 
щодо отримання додаткової освіти за 
кордоном до участи у форумі запро-
сили представників близько десяти 
міжнародних програм та організацій. 
Німецька служба академічних обмінів 
(DAAD), BEST, AIESEC, AEGEE, IREX, IN 
VIA, Французький альянс, Центр італій-
ської мови і культури, Британська рада, 
„Освіта за кордоном“, офіційні гості 
форуму — представники Варшавської 
політехніки — проводили презентації в 
4 корпусі Львівської політехніки. Крім 
цього, всі охочі студенти могли поспіл-
куватися з представниками організацій 
на стендах. Також учасники мали на-

году поспілкуватися з Олександром 
Петряничем — учасником близько 40 
програм, а також із випускниками про-
грам від IREX.

Щоправда, попри старання ор-
ганізаторів широко проанонсувати 
захід (напередодні вони влаштували 
танцювальний флеш-моб), активність 
зацікавлених спудеїв була не надто ви-
сока. На самих презентаціях було вже 
людніше. Зрештою, ті, хто таки взяли 
участь у першому форумі, витратили 
час не марно. Наприклад, на презен-
тацію Німецької служби академічних 
обмінів прийшли студенти, котрі не 
розмовляють німецькою мовою, од-
нак і вони знайшли для себе потрібну 
інформацію — англомовні програми 
навчання.

― Зібрати всі програми в один день 
в одному місці — дуже хороша ідея, — 
переконана учасниця форуму Оксана 
Шоха, студентка 3 курсу ІНЕМ. — Після 
отримання диплому Львівської по-
літехніки хочу побачити світ, продо-
вжити навчання за кордоном.

У 2011 році форум проходить упер-
ше, проте претендує бути щорічною 
подією, де студенти зможуть отримати 
цікаву інформацію та безпосередньо 
поспілкуватися з представниками 
організацій. Якщо студенти справді хо-
чуть бути мобільними й користуватись 
перевагами Болонської системи, дуже 
скоро такий захід стане масштабною 
щорічною подією.

Тетяна ПАСОВИЧ

ділилися досвідом

Управління 
в освіті
У Львівській політехні-
ці 14 — 16 квітня від-
булася V Міжнародна 
науково-практична 
кон ференція „Управ-
ління в освіті“. 

На пленарному засі-
данні учасники поділилися досвідом організації дослідної 
та інноваційної діяльности в освіті, науково-методичними 
аспектами інноваційної підготовки спеціялістів, PR-
технологіями, методами саморегуляції менеджера освіти 
в екстремальних умовах тощо. Конференція продовжила 
свою роботу в семи секціях та чотирьох майстер-класах.

На Великдень — у вишиванці!
Вишиванка — національний код українців. У 

ній в символічному плетиві узорів з покоління до 
покоління наші предки передавали спорідненість з 
високими ритмами Всесвіту. Тому вишита сорочка 
зігрівала душу й тіло.

Вишиванка є окрасою величного християнського 
свята Великодня, наповнює його нашою національ-
ною сутністю. Шануймо глибинні предковічні тради-
ції нашого народу — у Світлий тиждень прийдімо в 
рідний Університет у вишиванках. Нехай засяють у 
Політехніці краса і сила українського духу!

Рада Товариства „Просвіта“
Львівської політехніки

освітній форум

„Власний розвиток сьогодні — розвиток 
України в майбутньому!“
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Студенти Львівської політехніки 
успішно взяли участь у першому 

етапі всесвітньої олімпіяди з про-
грамування.

9 квітня 2011 року по всій Україні 
синхронно відбувалась 1/8 фіналу на 
першість світу з програмування в режи-
мі он-лайн. Зареєструвалося 47 команд 
по 3 учасники. В олімпіяді взяла участь 
31 команда Львівської політехніки.

У Західному регіоні команди на-
шого університету посіли два других 
місця. Це NULP_Prime (студенти ІКНІ 

Мар’ян Лобур, 4 курс, Олександр 
Мельник, Андрій Медвідь, 5 курс) та 
NULP_Slayers (студент 1 курсу ІКНІ Та-
рас Теслюк та студенти 4 курсу ІМФН 
Назар Данило та Артур Безносюк).

Призерів нагородили спонсори 
„Елекс“, „СофтСерв“, „Уарнет“, „Стек“.

Загалом до другого туру пройшли 5 
команд Львівської політехніки. Щиро 
вітаємо переможців та бажаємо до-
сягнень й надалі.

Наталя ШАХОВСЬКА,
декан базової вищої освіти ІКНІ

Нещодавно кафедру систем ав-
томатизованого проєктування 

Інституту комп’ютерних наук та ін-
формаційних технологій Львівської 
політехніки відвідала делегація 
німецьких фахівців із Дрездена, які 
спільно з політехніками виконували 
міжнародний проєкт із вдоскона-
лення пасажирсько-транспортної 
системи Львова, зокрема, йшлося 
про розробку заходів із покращення 
функціонування ЛКП „Львівелектро-
транс“.

Штефан Шварцбах (представник 
VCDB-VerkehrsConsult) та Торстен 
Дітцель (представник PTV) спільно 
із завідувачем кафедри САПР про-
фесором Михайлом Лобуром та заві-
дувачем ГНДЛ-80 доцентом Віталієм 
Мазуром проаналізували результати 
виконаних робіт і сформували плани 
науково-технічного співробітництва 
на перспективу.

У виконанні проєкту брало участь 
14 студентів кафедри, які на основі 
знань, отриманих під час вивчення 
курсів „Системний аналіз“, „Органі-
зація баз даних та знань“, „Методи та 
засоби комп’ютерних інформаційних 
технологій“, забезпечили збір статис-
тичної інформації та формування баз 
даних для ідентифікації моделей сис-
теми громадського транспорту міста.

― Це не перший міжнародний 
проєкт із залученням студентів кафе-
дри, — розповідає Віталій Мазур. — 
Дванадцять студентів брали участь 

у виконанні попереднього міжна-
родного проєкту щодо ідентифікації 
пасажирських і транспортних потоків 
Львова (проєкт виконано ГНДЛ-80 в 
рамках Консорціуму ARGE Lviv Urban 
Transport у 2009 р.) для розробки 
Стратегії системи міського транспорту 
Львова.

На думку керівництва кафедри, 
активне залучення студентів до 
виконання міжнародних проєктів 
сприяє вивченню сучасних технологій 
та методик наукових досліджень і за-
кладає основи майбутнього науково-
технічного співробітництва. 

Професор Михайло Лобур озна-
йомив партнерів із перспективними 
розробками науковців кафедри, які 

можуть бути в основі нових спільних 
проєктів. Керівник теми „Анкетування 
пасажирів громадського транспорту 
м. Львова“ доцент Віталій Мазур 
розповів про нові методики та про-
грамні засоби для збору й обробки 
інформації, яка описує пасажирські 
та транспортні потоки, і можливості 
їх використання для вирішення тран-
спортних проблем міста.

Німецькі спеціялісти передали 
кафедрі опрацьовані результати ан-
кетування пасажирів, проведеного 
в рамках міжнародного проєкту, і 
високо оцінили вклад політехніків у 
проведення опитувань та формування 
баз даних.

Т. П.

знай наших!

Програмісти Політехніки —  
серед найкращих

міжнародний проєкт

Студенти вдосконалюють пасажирсько-
транспортну систему Львова
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Студенти та науковці Інституту еко-
номіки і менеджменту Львівської 

політехніки взяли участь у круглому 
столі на тему „Роль громадськости 
та волонтерського руху студентів в 
успішному проведенні фінальної 
частини чемпіонату Европи з футболу 
2012 року в Україні і місті Львові“, 
який відбувся у Львівському інституті 
економіки і туризму.

Захід відбувся за сприяння Всеукра-
їнського центру волонтерів-2012 (Київ) 
та ЛКП „Агенція з підготовки Львова до 
чемпіонату Европи з футболу-2012“ і 
мав на меті презентувати концепцію во-
лонтерської служби нашого міста й ви-
значити шляхи реалізації громадськіс-
тю програми підготовки волонтерів.

У роботі круглого столу взяло 
участь понад 90 учасників з Львівської 
міської ради, громадських та волонтер-
ських організацій міст України, у яких 
відбудеться Евро-2012. Представники 
міжнародних волонтерських органі-
зацій, викладачі та студенти різних 
вишів заслухали та обговорили понад 
15 доповідей, серед яких прозвучала 
й доповідь директора ІНЕМ Львівської 
політехніки професора Олега Кузьміна 
„Особливості формування волонтер-
ського руху Галичини“.

Керівник Центру з фізичного ви-
ховання та спортивного туризму Лю-
бомира Зінь подякувала доцентові 
кафедри соціології та соціяльної ро-
боти Львівської політехніки Миколі 
Сварнику за активну роботу з людьми 
з обмеженими можливостями.

На засіданні круглого столу було 
відзначено важливість та необхідність 
залучення студентів до волонтерської 
роботи на час проведення чемпіонату 
Евро-2012 в Україні та Польщі. Студен-
ти, які працюватимуть волонтерами, 
здобудуть досвід роботи в конкретній 
сфері (ІТ, переклад, медицина, пере-
везення тощо) та з великими авдито-
ріями глядачів і фанів, вдосконалять 

знання іноземних мов, матимуть 
переваги в працевлаштуванні. Вони 
також матимуть акредитацію, уні-
форму, страховку та подарунки від 
організаторів турніру. 

Однак для того, щоб у наших гос-
тей залишилося добре враження від 
перебування в Україні, слід подбати 
про критерії відбору та систему навчан-
ня волонтерів, адже вони, передовсім, 
мають добре засвоїти основні прин-
ципи волонтерської служби. Запропо-
новано створити оргкомітет з реалізації 
програми підготовки волонтерів, до 
складу якого від Львівської політехніки 
входитиме директор ІНЕМ професор 
Олег Кузьмін.

На початку квітня в Інституті ком-
п’ютерних наук та інформаційних 

технологій Львівської політехніки від-
бувся черговий конкурс творчих робіт 
з інформатики для учнів 8 — 11 класів, 
в якому взяли участь діти з Дрогобича, 
Стрия, Яворова й львівських середніх 
шкіл. 

Цьогорічний конкурс  проходив у 
два етапи: заочний (діти надсилали 
свої роботи на електронну скриньку 
ІКНІ), та очний (кожен представляв 
свою роботу особисто) і мав чотири 
тематичні категорії: „Поліглот“, „Мега-
мозок“,  „Супермен“ та „Король сміху“.

В категорії „Поліглот“ брали участь 
діти, які добре знають іноземні мови. 
Так, Христина Шаховська представила 
власноруч розроблений двомовний 
сайт (англійська, німецька мови) про 
один із видів сучасних молодіжних 
танців — хіп-хоп. Иншою роботою 
була програма для вивчення англій-

ської та польської мов, створена в 
середовищі Скретч.

Широкий спектр задач, розв’язаних 
на різних мовах програмування, було 
представлено в категорії „Мегамозок“. 
Зокрема, транспортна задача (на мові С), 
програма навчання гри в шахи (на мові 
Delphi), та „Стереометрична казка“ — 
програма побудови складних геоме-
тричних фігур з використанням складних 
математичних залежностей та багато 
инших. У категорії „Супермен“ було пред-
ставлено розмаїті дива комп’ютерного 
світу: від реалій сьогодення — до май-
бутніх технологічних рішень.

Позаяк олімпіяда відбувалася од-
разу після Дня сміху, то й завершився 
конкурс категорією, що на початках 
мала назву „Король сміху“. Оскільки 
у ній брали участь лише дівчатка, то 
журі перейменувало його на „Коро-
леву сміху“.

Журі визначило переможців кон-
курсу в різних номінаціях. Так, у ка-

тегорії „Поліглот“ перемогу здобула 
Христина Шаховська (Львів), на дру-
гому місці — Анна Манько (Яворів); 
„Мегамозок“ — Сергій Луцко (І місце, 
Львів), Святослав Пелешко (ІІ місце, 
Львів), Назар Курило (ІІІ місце, Стрий); 
„Супермен“ — Анна Манько (І місце), 
Марта Потерейко (IІ місце, Львів), 
Юля Прач (ІІІ місце, Львів); „Королева 
сміху“ — Юля Прач (І місце), Христина 
Шаховська (ІІ місце), Надія Попович 
(ІІІ місце, Яворів). Всі учасники кон-
курсу отримали призи від наших по-
стійних спонсорів — компаній „Елекс“, 
„Softserve“ та „Стек“.

Від імени журі висловлюю подяку 
всім учасникам конкурсу творчих робіт 
з інформатики, бажаю здоров’я, на-
тхнення, творчих звершень, і запро-
шую до участи у наступних турнірах, 
конкурсах, олімпіядах.

Олена ВОВК,
заступник декана базової  

освіти ІКНІ Львівської політехніки

круглий стіл

Волонтерський рух набирає обертів

профорієнтація

Весна — весною, а конкурс — за розкладом
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минає 25 років від часу, коли людство сколихнула найбільша техногенна катастрофа — на Чорнобильській 
атомній електростанції. а вибухи та викид радіоактивних елементів на японській „Фукусімі-1“ знову за-

гострили увагу на проблемі безпечности атомної енергетики

[СТудІї]

Майбутнє ядерної 
енергетики

Те, що природній стихії піддалася систе-
ма безпеки Японії — однієї з технологіч-
но найрозвиненіших країн, яка до того 
ж має чималий „досвід“ протистояння 
природним катаклізмам, — зробило 
ставлення до атомної енергетики ще 
неоднозначнішим і, як стверджують 
оглядачі, означило поворот у „ядерно-
му ренесансі”. Та попри це, на думку до-
цента кафедри техногенно-екологічної 
безпеки Політехніки Володимира 
Гончарука, атомна енергетика і надалі 
працюватиме: по-перше, наразі їй не-
має достойної альтернативи (загальні 
обсяги відновлювальної енергетики на-
разі надто малі), по-друге, світові потуги 
(як-от Франція чи США) та й держави, 
які прагнуть розвиватися, не закриють 
свої станції. 

Загалом у світі нині функціонує 443 
ядерні реактори, з них — 104 у США, 
57 — у Франції (найбільше в Европі), 
55 — у Японії, 19 — у Німеччині, 31 — в 
Росії, 15 — в Україні. До того ж гово-
рять і про нове покоління реакторів, 
базованих на управлінні термоядерним 
синтезом, швидких нейтронах.

Якщо потреби людини вимагають 
енергії, й існування та нарощування 
атомних потужностей неминуче, то 
найголовнішим тут постає гарантуван-
ня безпеки АЕС. Так, японське лихо 
підштовхнуло Евросоюз до перевірки 
атомних реакторів; говорять і про ви-
роблення загальносвітових стандартів 
атомної галузі, бо, як відомо, радіація 
не знає кордонів. Можливо, деякі від-
повіді на питання про долю і шляхи роз-
витку атомної галузі дасть міжнародна 
конференція за участю генерального 
секретаря ООН, присвячена 25-річчю 
аварії на ЧАЕС.

Енергетична 
незалежність як запорука 

незалежности держави

Українські АЕС також мають пройти тест 
на спроможність витримувати земле-
труси, урагани тощо. Наразі відомо, що 
вони розраховані на 6, а, на думку екс-
пертів, можуть витримати й 7, балів за 
шкалою Ріхтера. Власне, в нас є чотири 

діючі АЕС: Рівненська, Хмельницька, 
Запорізька та Південноукраїнська (Ми-
колаївська область), які забезпечують 
потреби країни в електроенергії майже 
наполовину (на відновлювальні джере-
ла припадає лише 0,5 — 1%, а на ТЕС і 
ГЕС — решта). Тобто атомна енергетика 
є потужною складовою енергетичної 
системи нашої держави.

У цьому контексті Володимир Гон-
чарук нагадує про таку позицію спеці-
ялістів: Україні важливо подбати про 
те, щоб замкнути ядерний цикл (адже 
уран використовуємо свій, а теплови-
діляючі елементи купуємо в Росії). А 
можливості для цього є: Україна має 
найбільші в Европі поклади уранових 
руд і значні ресурси цирконату, торію і 
гафнію, які „йдуть“ під ядерну енерге-
тику. Власне, енергетичну незалежність 
(замкнутий ядерний цикл і паралельне 
нарощування альтернативних джерел 
енергії) трактують як шлях країни до 
промислового розвитку та реальної 
незалежности. Проте наразі це лише 
розмови, натомість цілком реальним 
і відчутним для країни залишається 
вплив Чорнобиля.

Чорнобиль: науковий 
підхід

Із Чорнобилем пов’язано кілька ключо-
вих питань. Насамперед це проблема 
стану ядерного палива, яке знаходиться 
всередині саркофага „Укриття“. Його зве-
ли над зруйнованим 4-м енергоблоком 
ЧАЕС у 1986 році. Нині він разом з дея-
кими иншими об’єктами залишається 
джерелом забруднення довкілля і ґрун-
тових та підземних вод радіонуклідами, 
адже є нестабільним, несейсмостійким, 
має щілини. А крім цього, термін його 
експлуатації — на виході.

Сьогодні триває втілення міжна-
родного проєкту (SIP), який стартував 

ще у 1998-му. Він передбачає пере-
творення „Укриття“ на екологічно 
безпечну систему, зокрема зведення 
нової захисної оболонки (або конфай-
нмента) з терміном служби 100 років. 
Спершу будівництво об’єкта планували 
завершити у 2008 році, а тепер нази-
вають нову дату — березень 2014-го. 
„Укриття-2“ мало б обмежити вихід 
радіоактивних речовин у навколишнє 
середовище, дозволити вилучити з 4-го 
енергоблоку й утилізувати метеріяли, 
які містять ядерне паливо, видалити 
нагромаджену воду.

Власне, політехніки, зокрема на-
укова група Ігора Кріпа, свого часу 
розробляла сорбенти для вилучення 
радіонуклідів із води. Процеси міграції 
радіонуклідів в „Укритті“ й поза ним (у 
ґрунтах, ґрунтових водах) багато років 
вивчав професор кафедри прикладної 
математики, завідувач відділу теорії не-
рівноважних процесів Інституту фізики 
конденсованих систем НАН України 
Михайло Токарчук. Він розповідає:

— Ми провели ряд ґрунтовних 
досліджень. Було доведено, що наші 
сорбенти є дуже ефективні, до того ж 
не тільки для цезію, стронцію, але й для 
плутонієвих елементів, які з допомогою 
давача не виявиш. Але, на жаль, ці 
розробки не використовуються. А тим 
часом унаслідок піврозпаду плутонію 
241Pu у Чорнобилі в два рази збільши-
лася кількість америцію, що є найбільш 
небезпечним з біологічної точки зору.

На думку професора, питання Чор-
нобиля могли б вирішити дуже швидко, 
аби тільки була політична воля (якої, 
каже, бракувало). А от потужних на-
укових інститутів з висококласними 
спеціялістами у нас вистачає.

Щодо фахівців, важливим є і пи-
тання їх підготовки. У Політехніці куль-
турою безпеки „опікується” кафедра 
техногенно-екологічної безпеки: тут 
студенти аналізують ризики, вчаться 
прогнозувати й оцінювати радіацій-
ний стан при потенційних аваріях на 
АЕС тощо. Крім цього, на технічних 
спеціяльностях у дипломних роботах є 
розділ „Цивільна безпека“: енергетики, 
архітектори, будівельники, хіміки, ме-
ханіки вивчають (а тепер ще й радисти 
та геодезисти вивчатимуть) безпекові 
аспекти.

Ірина ШУТКА

у фокусі

Атом і культура безпеки
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коротко

13 квітня в українському католиць-
кому університеті презентували 
книжку о. Олександра Бодревича-
Буця „Національна пам’ять укра-
їни“. Праця охоплює дослідження 
української історії праісторичного, 
дослов’янського і слов’янського 
періодів. У книзі чітко простежу-
ється тяглість української традиції, 
починаючи з найдавніших часів і 
аж до доби національно-визвольної 
боротьби.

молодіжний фестиваль „За-
шків-2011“, присвячений 120-ій 
річниці від дня народження коман-
дира корпусу уСС, Коменданта увО, 
Голови Проводу ОуН, полковника 
Євгена Коновальця, відбувати-
меться 11 — 12 червня. У Зашкові 
проведуть панахиду, урочисте віче 
та відкриють нову експозицію у 
місцевому музеї Євгена Коновальця. 
А у травні відбудеться літературний 
конкурс серед учнівської молоді 
Львівщини „Євген Коновалець: 
життя віддане за Україну“.

у Львівській області до 200-річчя 
маркіяна шашкевича вийде факси-
мільне видання альманаху „Русалка 
дністровая“. Фінансову підтримку 
надасть Постійна комісія з питань 
культури, історико-культурної спад-
щини, духовного відродження та за-
собів масової інформації Львівської 
обласної ради.

уряд Чеської Республіки надасть 
одноразову допомогу на будівни-
цтво нового саркофагу для Чор-
нобильської аЕС у розмірі 2,6 млн 
евро. Загалом станом на кінець 
минулого року кошти до чорнобиль-
ського фонду надіслали 29 держав, 
загальна сума внесків становила 
864 млн евро. 

На всесвітньому економічному фо-
румі опублікували рейтинг турис-
тичної конкурентоспроможности 
країн Европи. україна посіла лише 
38 місце зі 42 европейських країн. 
Список очолила Швейцарія, друге 
місце — за Німеччиною, далі — 
Франція, Австрія та Швеція. А у 
рейтингу туристичної конкуренто-
спроможности Україна опинилася на 
85 позиції (минулого року — 77-ме 
місце) — на одному рівні з Намібією 
(84) і Гватемалою (86). 

За матеріялами інформаґенцій

Політехніки прибрали могили ректорів
„Молода Просвіта“ та Колегія і профком студентів та аспірантів Львівської 

політехніки 16 квітня долучилися до загальноміської толоки на Личаківському 
кладовищі. Політехніки традиційно поприбирали могили ректорів Львівської 
політехніки Юрія Рудавського, Юліяна Медвецького та Юліяна Захарієвича.

Сторінку підготувала Наталія ПАВЛИШИН

„Намалюй свою писан-
ку“ — під такою на-

звою протягом двох днів, 
18 — 19 квітня, у голов-
ному корпусі Львівської 
політехніки Студентське 
братство провело майстер-
класи з писанкарства. 

Молодь, яка долучилася 
до акції, мала можливість 
не лише повправлятися пи-
сачком, але й дізнатися ба-
гато цікавого теоретичного 
матеріялу про походження 
традиції писанкарства, зна-
чення символіки та розпо-
діл її за регіонами. Братчи-
ки самотужки забезпечили 
всіх матеріялами для виготовлення 
писанок. Такі ж писанкарські майстер-
класи представники Студентського 
братства провели 20 квітня у Брюхо-
вицькій спецшколі-інтернаті № 104 
для дітей-сиріт.

Також 18 квітня у рамках акції „На-
малюй свою писанку“ братчики про-
вели благодійний аукціон на якому 
продавали ляльки-мотанки та писанки 

ручної роботи. Кошти з виторгу студен-
ти потратили на закупівлю солодощів 
і фруктів для дітей з Брюховицького 
інтернату.

Великодні традиції молодь продо-
вжить більш масштабними акціями — 
традиційними братськими гаївками, 
які проведуть спільно з організацією 
„ЕКО-поступ“ 25 квітня у с. Рожанка та 
1 травня — в с. Ясниська. 

На Великодні свята у Львові відбу-
деться величезна кількість різно-

манітних заходів. 

Центром усіх святкових дійств тра-
диційно стане Шевченківський гай. 
Зокрема тут 24 — 25 квітня відбудеться 
фестиваль „Велика гаївка“. 

На території музею для святкування 
приготували три галявини: велику, де 
проводитимуть майстер-класи з різ-
них видів декоративно-прикладного 
мистецтва, виступатимуть танцювальні 
колективи, співатимуть і водитимуть 

гаївки й веснянки; дитячу (тут відбу-
ватимуться найрізноманітніші вели-
кодні забави для дітей) та дівочу, на 
якій виступатимуть дівочі фольклорні 
колективи, відбуватимуться забави, 
конкурси, зокрема акція „Писанка для 
милого“, за участь і перемогу в якій 
обіцяють романтичні призи.

А в центрі міста діятиме Велико-
дній ярмарок та відбуватимуться 
театралізовані дійства, концерти, 
майстер-класи, традиційні великодні 
ігри, мистецькі інсталяції на велико-
дню тематику.

добра традиція

святковий калейдоскоп

Великдень у Львові

майстер-класи

Писанкарство знову в моді
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молодіжні ініціятиви

Змагання 
інженерів
Треті Інженерні змагання, які орга-

нізовує міжнародна студентська 
організація вЕSt Lviv, відбувалися 
впродовж трьох днів — 18 — 20 
квітня. Цьогорічна тема — со-
ціяльні проблеми сьогодення та 
становлення молоді.

Інженерні змагання дають мож-
ливість студентам різних спеці-
яльностей проявити фантазію 
у вирішенні завдань у сфері 
інженерії, застосувати свої вміння 
та навички на практиці. Фіналом 
стануть загальнонаціональні зма-
гання у Вінниці, де зустрінуться 
команди-переможці: Запорізького 
національного технічного універ-
ситету, Вінницького національного 
технічного університету та Націо-
нального університету „Львівська 
політехніка“.

Інженерні змагання провели у двох 
категоріях: Team Design (командне 
проєктування) — моделювання 
конструкцій із підручних матері-
ялів, які команди повинні були 
змоделювати за кілька днів, та 
Case Study (ситуаційна задача) — 
вирішення аналітичних завдань, 
докладне дослідження певного 
об’єкта. Окремим підвидом цієї 
категорії стали дебати, на яких дві 
команди подискутували з ви-
кладачами Політехніки, співачкою 
Zоряною, композитором Миро-
славом Левицьким та Народною 
артисткою України Лідією Даниль-
чук на теми імміграції, навчання за 
кордоном та ин.

— Такі змагання дають шанс молоді 
не лише проявити свої здібності та 
реалізувати ідеї, а й знайти нових 
друзів із усієї України та познайоми-
тися з компаніями-спонсорами, — 
наголосила організатор цьогорічних 
Інженерних змагань, студентка 
другого курсу Інституту інженерної 
механіки та транспорту Львівської 
політехніки Анна Устінова. — Вже 
втретє голов ним спонсором Інже-
нерних змагань виступає компанія 
„Хонда“, а цього року локальним 
партнером у Львові також є компа-
нія ZyXEL. 

У рамках проєкту у Львівській по-
літехніці від 5 лютого до 20 травня 
триває фотоконкурс „Інженер 
сьогодні“. Фотографії можна 
надсилати на електронну адресу 
photo.konkyrs.ec@gmail.com.

Протягом березня та квітня у Львів-
ській політехніці відбувалися за-

ходи, приурочені до 25-ої річниці 
Чорнобильської катастрофи. 

Викладачі кафедри історії, теорії та 
практики культури Інституту гуманітар-
них та соціяльних наук у всіх інститутах 
Політехніки провели тематичні лекції. 
А в Інституті хімії та хімічних технологій 
наставники академічних груп провели 
для студентів семінари на тему „Дзвони 
Чорнобиля“. Перед студентами з лекці-
єю „Наслідки чорнобильської катастро-
фи і їх вплив на біооб’єкти“ виступив 
радіобіолог, кандидат біологічних наук 

Геннадій Кузнецов. Молодь мала мож-
ливість переглянути та обговорити фільм 
„Чорнобиль, за секунду до катастрофи“. 
На чорнобильську тематика відбулися й 
виставки у студентській бібліотеці.

Від Міжнародної громадської орга-
нізації „Контррозвідники Чорнобиля“ 
надійшли листи-подяки ректорові 
Львівської політехніки Юрієві Бобалу 
за виховання справжніх патріотів, які 
брали участь у ліквідації наслідків аварії 
на Чорнобильські АЕС, — випускників 
енергетичного факультету Анатолія 
Бойка, електрофізичного факультету — 
Степана Качура та випускника Терно-
пільського філіялу — Сергія Євгеньєва.

Студентство Львова 13 квітня про-
вело масову протестну акцію „Ні 

деградації освіти!“. Серед основних ви-
мог — відхилення теперішньої редакції 
законопроєкту „Про вищу освіту“, під-
няття стипендій до рівня прожиткового 
мінімуму, припинення неврегульова-
ного підвищення плати за проживан-
ня у гуртожитках, а також звільнення 
Дмитра Табачника з посади міністра 
освіти і науки, молоді та спорту.

Близько чотирьох тисяч студентів, 
які пройшли колонами через місто до 
будівлі облдержадміністрації, переда-
ли свої вимоги голові Управління освіти 
та науки ЛОДА Михайлові Брегіну, 
який пообіцяв розглянути їх. Зокрема, 
протестувальники наголосили: якщо 
їхні вимоги не виконають, то протести 
продовжуватимуться по всій Україні.

― Я прийшов сьогодні на мітинг, 
щоб захистити свої права, — сказав 

кореспондентові „Аудиторії“ третьо-
курсник Інституту енергетики та систем 
керування Львівської політехніки Роман 
Вергурн. — Думаю, що наші протести 
будуть результативними, бо вже не раз 
саме так молодь досягала мети.

Коментар голови Національного 
студентського союзу анатолія Ігнатовича:

Законопроєкт, проти якого виступи-
ли студенти, відкликано із Верховної 
Ради, бо він справді є антистудентським 
і частково антиосвітнім. Зараз над но-
вою редакцією закону у Міністерстві 
працює робоча група, яка консолідува-
ла представників протестних організа-
цій, ректорської спільноти, Національ-
ної академії педагогічних наук України 
та органів державної влади. Тому зараз 
протестувати проти законодавчих іні-
ціятив не цілком правильно, спершу 
треба дочекатися підсумкового резуль-
тату. А він, я думаю, буде позитивним 

і виправдає очікування 
студентів. 

А вимога щодо підви-
щення стипендії є цілком 
слушна. Якщо говорити про 
доступну освіту, то студент 
не повинен шукати грошей 
під час навчального про-
цесу задля виживання. 
Утім, цю вимогу перед 
урядом треба ставити на-
передодні формування 
нового б’юджету країни, а 
не тепер.

Сторінку підготувала  
Наталія ПАВЛИШИН

політехніки пам’ятають

Чорнобиль: чверть століття опісля

студентський протест

Молодь вийшла на вулиці
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Проблеми є, 
але…

— Українська книжка дещо 
втратила свої позиції, зо-
крема щодо підтримки 
владних інституцій, — каже 
Михайло Васильович. — 
Так, нереалізованою зали-
шилася спроба створення 
єдиної національної про-
грами популяризації книги 
та читання, патронована 
Держкомтелерадіо про-
грама „Українська книга 
— 2010“. Плюс податкові 
нововведення, намагання 
нав’язати видавцям зако-
нопроєкт про голографічне 
маркування видавничої 
продукції… Все це нега-
тивно відбилось на книго-
виданні та книгорозповсю-
дженні.

У 2010 році в Україні 
було видано понад 22,5 
тисячі друкованих одиниць 
(назв книги) тиражем 45 
млн 58 тисяч (з них укра-
їнською 14915 одиниць 
накладом понад 24 млн). 
Це на відсоток більше за 
назвами і на 7,1% менше 
за тиражем, ніж у 2009-му. 
За мовною ознакою показ-
ник україномовних видань 
зріс (на 0,4 % за назвами). 
Тобто, з одного боку, спо-
стерігається, хоч і незначне, 
збільшення кількости ви-
дань за назвами, а з друго-
го, — зменшення сумарних 
тиражів.

Певною мірою ско-
ротилося відвантаження 
книжкової продукції у тор-
гівельну мережу: чимало 
книгарнень має проблему 
з проплатами, тож видавці 
скорочують поставки. Тому 
у великих книгарнях мо-
жемо помітити „дірки“ на 
полицях. Так що проблеми 
є… Але сказати, що укра-

їнська книга занепадає чи 
вмирає, не можна: видавці 
працюють, на ринок вихо-
дить великий асортимент 
продукції, книжку купують.

— Але назагал купують 
менше?..
— Так, тому що книжки 
подорожчали (через змен-
шення тиражу, зростання 
долара). І якщо навіть у  
грошовому еквіваленті ви-
торги такі ж, як раніше, але 
насправді книг купують 
менше: якщо ціна на книж-
ку зросла десь на 40%, то 
її відповідно й купують на 
40 — 45% менше. В ниніш-
ніх умовах, при нинішніх 
зарплатах не кожен спро-
можний купити книжку. 
Хоч, звісно, є фанати (десь 
6%), які можуть відмовити 
собі в чомусь иншому, але 
не в книжці.

Книгарням —  
бути

— Чи не найголовніша 
проблема на шляху книж-
ки до читача — відсут-
ність магазинів, мережі 
книгорозповсюдження. 
Свого часу Ви зазначали, 
що за роки незалежности 
у Львові зникло 75% кни-
гарень, до того ж лише 
за останні роки — 40 ма-
газинів. Якою є ситуація 
тепер?
— Слава Богу, ми подолали 
негативну тенденцію (якщо 
не зважати на закриття кни-
гарні на Руській і створення 
на її місці кнайпи). Тепер 
книжкові магазини при-
наймні не зникають. Навпа-
ки, з’являються нові, як-от 
магазин на Друкарській, 
книгарня ім. Б.-І. Антонича 
(до слова, на місці гральних 
автоматів). Як мені відо-

мо, свою книгарню планує 
відкрити і львівська Спілка 
письменників. 

Деякі плани є й у мене. 
Цьогоріч виповниться 200 
років від дня народження 
Маркіяна Шашкевича — 
було б чудово, якби до цієї 
дати у Львові з’явилася 
книгарня його імени, де 
зокрема була б широко 
представлена духовна лі-
тература. Питання тільки 
у площі. На відкритті кни-
гарні Антонича львівський 
мер обіцяв сприяти у виді-
ленні приміщень для кни-
гарень. Наразі пропоно-
вані варіянти не підійшли, 
але тільки-но знайдеться 
відповідне приміщення 
— за півтора місяця ма-
тимемо новий магазин. 
Своєрідним поштовхом 
до появи книгарень стало 
рішення влади Львова 
про орендну плату в роз-
мірі однієї гривні на рік за 
приміщення книгарень, які 
продають україномовну 
літературу. 

— А яка ситуація з 
книжковими крамницями 
на Львівщині?

— За даними Держав-
ного комітету телебачення 
і радіомовлення України, 
Львівська область — на 
останньому місці серед об-
ластей України за кількістю 
книгарнь у районах. Ви-
нятком є хіба Трускавець, 
де приватний підприємець 
власними коштами і сила-
ми зробила гарну україн-
ську книгарню. Минулого 
року за випуском книг і 
брошур наша область по-
сіла аж 13 місце. На одного 
мешканця Львівщини при-
падає 0,44 книжки (тим 
часом загалом в Україні 
— 0,6, на Харківщині — до 
7,29).

Книжку потрібно 
рекламувати

— Якось Ви зазначали, що 
українській книжці бракує 
реклами…
— Наших авторів треба не 
тільки видавати, а й по-
казувати, рекламувати. Бо, 
буває, письменник добрий, 
але нерозкручений. От, 
скажімо, кілька років тому 
Василя Шкляра не дуже 
то й знали, при тому, що 
він давно заслуговував на 
увагу і визнання. Та лише 
„Чорний Ворон“ і всі ті скан-
дали зробили його першим 
письменником в Україні. Як 
тільки є нагода, намагаюся 
привезти того чи иншого 
літератора до Львова, по-
казати по ТБ, організувати 
автограф-сесію. Так, після 
телевізійного виступу Пав-
ла Вольвача інетерес до 
його книжок помітно по-
жвавився.

Н а з а га л  пр о м о ці є ю 
книжки у нас ніхто не пе-
реймається. Кілька років 
тому мені в руки потра-
пив перелік заходів указу 
Президента „Про деякі 
заходи з розвитку кни-
говидавничої  справи в 
Україні“. Тоді, зокрема, 
йшлося про відкриття на 
Львівському телебаченні 
спеціяльної передачі для 
популяризації книжки. Але 
результату жодного… Та як 
би не було, книжка була і 
завжди буде затребувана. 
Я завжди кажу: комп’ютер 
дає інформацію, а книжка 
— знання. І згадую думку 
письменника Мирослава 
Дочинця: ті, що читають 
книги, завжди керують 
тими, хто дивиться теле-
візор.

Спілкувалась  
Ірина ШУТКА

актуальне інтерв’ю

Напередодні всесвітнього дня книги й авторського права про „самопочуття“ укра-
їнської книги говоримо із головою асоціяції видавців та книгорозповсюджувачів 

Львівщини, директором фірми „Книжкові джерела“, заслуженим працівником культури 
україни михайлом ватуляком

Не хочеш, щоб тобою керували, — 
читай книгу!
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Ці рядки з вірша Уляни Кравчен-
ко, які зацитувала екскурсовод 

Дзвінка Сов’як дорогою до Гошева 
групі прочан зі Львова, якнайточніше 
відображають настрої, думки та праг-
нення тисяч людей, котрі здійснюють 
паломництва до святих місць України. 
Одна з найбільших сакральних та 
історико-архітектурних пам’яток За-
хідної України ― греко-католицький 
монастир Чину святого Василія Вели-
кого у селі Гошів Долинського району 
Івано-Франківської области.

З ініціятиви „Паломника“

На Львівщині та в сусідніх областях є 
святині, які прагнуть відвідати як прак-
тикуючі християни, так і мандрівники, 
котрі цікавляться історією, архітек-
турою, пам’ятними місцями рідного 
краю. Греко-католицький монастир 
Чину святого Василія Великого засно-
вано у XVI столітті (хоча перша пись-
мова згадка про село Гошів датована 
1464 роком, при цьому припускають, 
що ченці-пустельники могли мешкати 
тут ще раніше).

У церкві Гошівського монастиря за-
вжди людно. Особливо багато людей 
прибувають до Гошева в часі Великого 
посту. Навіть люди, котрі ходять до 
церкви лише на великі свята, практи-
кують передвеликодню сповідь.

Краєзнавчий центр „Паломник“ 
при Фонді святого Володимира орга-

нізував поїздку до Гошева в один із 
останніх тижнів Великого посту (цю 
поїздку на замовлення багатьох охо-
чих „повторювали“ і ще в наступні дві 
неділі).

Дорога пролягає через Стільське 
городище (осередок общинної та 
великокнязівської влади східних 
хорватів), Миколаїв (на повороті до 
Розвадова під селом Верин ― місце 
арешту активістів ОУН Василя Біласа 
й Дмитра Данилишина), Стрий, Мор-
шин, Болехів.

Храм над Ясною Горою

Гошів лежить за 4 кілометри від Боле-
хова, над річкою Свічою. Над селом 
височіє скеляста гора. На південному 
сході вершина сягає 380 метрів над 
рівнем моря, а з боку річки Лужанки 
(рукав Свічі) ― 483 метри. Як свідчать 
монастирські записи 1737 року, „одно-
го літа загомоніла Божа слава, а згодом 
прийшла щедра Божа благодать ― 
Пречиста Матір Господнього Сина за-
сяяла на вибраній горі чудесами“. Тому 
народ назвав її Ясною Горою. Саме тут 
височіє храм.

― Перша історична згадка про 
існування монастиря датована 1570 
роком. Перший монастирок і малень-
ку церковцю з дерева на південному 
схилі Ясної Гори ― Чорному Ділку ― 
під іменем Спаса побудував побожний 
лицар коронного війська Кучулад 

із Тухлянщини, ― 
розповідає Дзвінка 
Сов’як.

Після нападів на 
монастир розбій-
ників, а згодом тур-
ків, у середині XVII 
сторіччя монастир 
перенесли на гору. 
У цей час монастир 
починає особливо 
розвиватися, селя-
ни та шляхтичі ще-
дро жертвували на 
монастир та церкву. 
Найбільше славили-
ся щедрістю родини 
Шумлянських та Го-
шовських. Гошовські 
віддали монастирю 
всю землю, яка нале-
жала їм на Ясній Горі.

Історія Чудотворної ікони
У селі й зараз мешкають нащадки 
родини Гошовських. Історія родини 
тісно пов’язана не лише з історією 
монастиря, а й Чудотворної ікони 
Божої Матері.

Копію Ясногірської чудотворної 
ікони, яку в 1352 році князь Володимир 
Опольський вивіз із галицького міс-
течка Белз до монастиря в Ченстохові 
(Польща), мала побожна родина хо-
рунжого Андрія Шугая. Під час великої 
пожежі вціліла тільки та стіна їхнього 
дому, на котрій висіла ікона Матері 
Божої. З того часу родина Шугаїв дуже 
почитала цю ікону.

Микола Гошовський ревно молив-
ся, щоб родина отримала ікону Божої 
Матері. Якось у його домі понад п’ять 
тижнів переховувалися від небезпеки 
татарського та турецького ясиру три 
доньки Андрія Шугая. Після того, як 
вони від’їхали, дружина Гошовського 
знайшла за скринею скручену полот-
няну ікону Пресвятої Діви Марії з ди-
тятком. Микола вирішив не повертати 
її власникам, помістив у найкращій 
кімнаті і світив перед нею лампадку. 
Шугай погодився залишити ікону в 
Гошовського. Одного разу, коли той 
був у від’їзді, ікона яскраво засяяла. 
Гошовська та її знайома Сеправська 
перелякалися й покликали священи-
ків. Коли сяяння згасло, на обличчі 
Богородиці проступила роса, а з очей 
потекли сльози.

Найближче мешкали римо-
католицькі священики, саме вони й 
прибули найшвидше. Микола Гошов-
ський віддав їм ікону. Мотивуючи тим, 
що в Дунаївському костелі вже є дві 
чудотворні ікони (Ісуса і Страждальної 
Богоматері), ченстоховську Божу Ма-
тір заховали у захристії. Тоді Микола 
Гошовський поїхав до митрополита 
Лева Шептицького та просив перене-
сти ікону до монастиря отців Василіян 
у Гошеві. 11 липня 1737 року Атанасій 
Шептицький грамотою і печаткою на 
іконі проголосив, що ікона Божої Ма-
тері в Гошеві є „благородною ― чудот-
ворною“. Напередодні Преображення 
Господнього великою процесією ікону 
перенесли до монастиря.

Є багато свідчень чудес та зцілень, 
пов’язаних із іконою. Одна з історій 
початку ХІХ сторіччя розповідає про те, [•] Гошівський чоловічий монастир

[СуСПІЛьСТвО]
проща

„О, Божа Мати, Гошівська Маріє,  
наш труд і жертви всі благослови!“
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як один селянин зі своєю 
жінкою їхав возом із Ви-
твиці на базар до Болехова:

― Як проїжджали до-
рогою біля стрімкої скалис-
тої стіни в Гошеві, почули 
сильний гуркіт, це стрімко 
скочувався з гори величез-
ний відламок скелі. Пере-
ляканий чоловік крикнув: 
„Гошівська Матінко, рятуй 
нас!“ І уламок скелі відбив-
ся від кам’яної стіни, пере-
скочив над їхніми головами 
і впав у річку Лужанку. Мен-
ші відламки зупинилися 
на березі. Їх і нині можна 
побачити на дорозі до жі-
ночого монастиря.

Незабаром церква вже 
не вміщала паломників, які приходили 
до чудотворної ікони. Отець Ювеналій 
Мокрицький почав будувати нову 
велику церкву. Вона мала вигляд 
рівнораменного хреста, 4 входи. Всі 
5 найбільших дзвонів пожертвували 
люди. Зараз тут встановлені електро-
нні дзвони.

У 1936 році під час ремонту церкви 
ігумен о. Матей Шипітка доручив ху-
дожникові М. Запорізькому відновити 
ікону і намалювати її копію. Митропо-
лит Андрей Шептицький приклав на 
відновленій іконі нову печать біля тої, 
що збереглась ще з 1737 року.

У більшовицькі часи монахів ув’яз-
нили, а ікону 1 червня 1950 року кон-
фіскували співробітники Станіславсько-
го УМВС. Однак якимось чудом вона 
не надійшла на баланс управління 
(церковні речі монахи роздавали лю-
дям на переховування).

14 жовтня 2001 року, на свято По-
крови, ікона повернулася до Гошева 
(копія, оригіналу так і не віднайдено). 
Після урочистої процесії вона пройшла 
по всіх селах і містах Франківщини, а 
28 серпня 2002 року відбулася уро-
чиста коронація ікони, корону для якої 
освятив теперішній Папа Римський 
Бенедикт XVI.

Незабаром до монастиря поверну-
лась і друга копія ікони, обидві вони 
висять у церкві. До них тисячами ідуть 
паломники, щоб помолитися, попро-
сити зцілення.

Літургія в неділю в часі Великого 
посту об 11-ій ― велелюдна. Люди спо-
відаються, причащаються, моляться.

У березні цього року, в Хрестопо-
клонну неділю Апостольська столиця 
передала в дар Гошівському монасти-
рю о. Василіян неоціненний скарб ― 
частинку Чесного і Животворящого 

Хреста Господнього. Відбувши Службу 
Божу, паломники ідуть до ротонди, 
щоб прикластися й до цієї святині.

Жіночий монастир

…Вмиротворені та замислені, спус-
каємося з гори до ще одної святині 
Гошева ― монастиря Згромадження 
сестер Пресвятої Родини. Дорогою за-
зираємо, де ж лежать ті камені, котрі 
Матір Божа перенесла через голови 
селянської родини і кинула на узбіччя.

Заїжджаємо на величезне подвір’я, 
посеред якого ― немала споруда. Од-
разу видно, що будівля нова. Сестра 
Дам’яна розповідає історію монастиря 
(заснований 1911 року сестрою Терезою 
Теклею Юзефів та отцем Олександром 
Диким). За радянських часів сестер ви-
везли на Сибір, монастир перетворили 
на туберкульозну лікарню, тут вона 
функціонує й досі. А черниці отримали 
нову територію, на якій і побудували 
новий монастир (архітектор Ольга Но-
ваківська мандрує разом з нами). 

Зараз тут мешкає вісім законниць. 
Вони пишуть ікони, виготовляють і 
різьблять з дерева хрести. Є сестри з 
медичною та педагогічною освітою, 
вони тут працюють за фахом. Головне 
призначення монастиря ― реколек-
ційний центр. Він посідає друге місце 
серед паломницьких центрів в Україні. 
Сюди на реколекції приїжджають і ду-
ховні особи, і миряни. 

Піднімаємося в храм Різдва Пре-
святої Богородиці. Приміщення неве-
личке, вбране без особливої пишноти. 

Дорогою з Гошева зупиняємося в 
Болехові, у Моршині. Але це вже инша 
історія…

Паломництво здійснювала  
Тетяна ПАСОВИЧ

[•] монастир Згромадження сестер Пресвятої Родини

[СуСПІЛьСТвО]
наш календар
22 квітня — Всесвітній день Землі.
23 квітня — Всесвітній день книги та 
захисту авторського права.
24 квітня ― Воскресіння Христове.
3 травня — Всесвітній день свободи 
преси.

Пам’ятні дати
21.04.1910 — помер Марко Кропивниць-
кий, драматург, один із основоположни-
ків українського професійного театру.
21.04.1947 — польські власті розпо-
чали геноцидну акцію „Вiсла“ проти 
корінного українського населення 
Надсяння, Лемкiвщини та Холмщини.
21.04.1967 — помер Іван Крип’якевич, 
український історик, академік.
22.04.1919 — загинув Остап Нижан-
ківський, український композитор, 
громадський діяч, хоровий дириґент.
22.04.1985 — померла Стефанія Гебус-
Баранецька, українська художниця-
графік.
23.04.1875 — народився Модест Сосен-
ко, відомий український маляр.
24.04.1803 — народився Олександр 
Духнович, український письменник, 
педагог i публiцист.
24.04.1942 — помер Микола Вороний, 
український письменник-драматург 
i поет.
25.04.1913 — помер Михайло Коцю-
бин ський, видатний український пись-
менник.
25.04.1915 — початок боїв Українських 
Сiчових Стрiльцiв на горi Макiвцi.
25.04.1927 — помер Марко Черемши-
на (Iван Семанюк), український пись-
менник i громадський дiяч.
25.04.1945 — помер гетьман Павло 
Скоропадський, який 1918 року очо-
лював уряд України.
26.04.1890 — народився Микола Зе-
ров, український поет, перекладач, 
лiтературознавець.
26.04.1986 — вибухнув реактор Чорно-
бильської АЕС.
27.04.1979 — загинув український ком-
позитор Володимир Iвасюк.
28.04.1918 — Чорноморський вiйськовий 
флот пiдняв українськi прапори.
28.04.1919 — створення Ліґи націй.
28.04.1922 — заснування Української 
госпо дарської академiї у Подебрадах 
(Чехiя).
29.04.1875 — народився Модест Мен-
цинський, український співак (тенор).
29.04.1922 — помер Кирило Стеценко, 
український композитор.
2.05.1648 — Богдана Хмельницького 
обрали гетьманом України.
3.05.1873 — помер Степан Руданський, 
відомий український поет-сатирик.
4.05.1838 — викуплено з крiпацтва 
Тараса Шевченка.
4.05.1888 — народився Микола Грiн-
ченко, український музикознавець i 
фольклорист.
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Я виступала на пленарному засіданні з 
доповіддю. Приємно, що на відкритті 
конференції прозвучали надзвичайно 
теплі слова подяки нашій інституції: 
своєрідне визнання щоденної, непро-
стої в сучасних обставинах, копіткої 
праці. Відчувалося, що господарі кон-
ференції з глибокою повагою ставлять-
ся до Львівської політехніки і її ректора 
Юрія Бобала. Про те, що у нас склалися 
з ними дуже дружні і теплі стосунки, 
свідчить, зокрема, лист-подяка, яку 
надіслало Об’єднання українців Лат-
вії, в якій висловлено подяку Юрієві 
Ярославовичу за підтримку діяльности 
нашого інституту та за можливість 
спілкуватися з працівниками і викла-
дачами Політехніки.

Конференція пройшла дуже цікаво, 
на ній обговорено багато різних і важ-
ливих для українських громад у Латвії 
питань. Несподіванкою для нас стало 
те, як про історію становлення укра-
їнської громади розповідали латиші. 
Вони, власне, й оцінили українську 
громаду як дуже авторитетну в латвій-
ському соціумі. Для нас важливо, що 
в ухвалу конференції було запропо-
новано внести пункт про поглиблення 

співпраці українських громад з нашим 
інститутом. Ми одразу ж домовилися 
про подальшу співпрацю між нами і 
першим нашим спільним кроком буде 
презентація діяльности Об’єднання 
українських товариств у Латвії, яку 
плануємо провести у Львові на початку 
червня.

У Ризі ми мали кілька дуже цікавих 
зустрічей. Зокрема, з представниками 
українського посольства, з якими ми 
говорили про проблеми функціону-
вання українських громад у Латвії 
й співробітництва їх з Україною як 
державою. Окрім цього, відвідали 
вітражну майстерню українських ху-
дожників, були в Ризькій українській 

школі. Вражає подвижницька праця 
директорки тієї школи Лідії Кравченко, 
яка зуміла із звичайної недільної шко-
ли створити потужну державну школу, 
отримати величезне приміщення в 
центрі Риги. Лідія Кравченко, яка є 
кавалером кількох орденів княгині 
Ольги, сказала, що латвійське суспіль-
ство підтримує діяльність української 
школи, уряд виділяє велике фінансу-

вання. На жаль, з боку України такої 
допомоги немає, хоча Віктор Януко-
вич, який відвідав цю школу, пообіцяв 
конкретну допомогу. 

Для мене Лідія Кравчено — зра-
зок українки-патріотки, яка, маючи 
фантастичні здібності, могла б роз-
винути потужний бізнес, а утверджує 
українську справу в Латвії. Мені б дуже  
хотілося, щоб ми зуміли її підтримати, 
можливо, допомогти налагодити пря-
мі контакти з українськими школами, 
аби тамтешні діти могли відпочити у 
нас в літньому таборі з українськими 
дітьми. 

Коли була в Ризі, вразили дві речі. 
Одна з них — порядок і чистота в місті. 

Назви вулиць — латвійською мовою. 
Відчувається, що ця країна (2,5 мільйо-
на населення, це менше, ніж у Києві) 
зуміла створити таку законодавчу базу, 
яка дозволяє їй зберегти й утвердити 
себе як латвійську націю. 

Повною несподіванкою стала 
інформація про те, що з 60 тисяч 
українців Латвії лише 10 тисяч мають 
громадянство країни, решта — особи 
без громадянства. Це дуже сумно. 
Зрозуміти це можна, бо після розпаду 
Радянського Союзу Латвія і Естонія уза-
конили досить жорсткі умови набуття 
громадянства. Хоча, які вони жорсткі, 
коли для цього треба лишень знати 
мову країни, в якій живеш, та її істо-
рію? Думаю, що людям, які живуть на 
тій території, логічно було б прийняти 
громадянство цієї країни. Те, що так 
сталося,  — результат імперської по-
літики Союзу, який ревно дбав про 
розмивання націй у Прибалтиці. 50 
відсотків населення Латвії — люди не-
латвійської національности. Я для себе 
відкрила ще один унікальний факт: ті, 
хто приїхав туди жити, зазнають не 
асиміляції з місцевим населенням, а 
навпаки — й надалі русифікуються. 
Крім того, спрацьовують ще й инші 
чинники: змішані родини, яких є дуже 
багато, з латвійцями і росіянами.

Тішить, що серед латвійських укра-
їнців є здорова частина населення, яка, 
власне й створила українські громади. 
Це наші великі друзі, які приїжджали 
до нас на три наші конгреси. Латвія 
однією з перших підтримала діяльність 
нашого інституту своєю участю у пер-
шому конгресі, особливо вже, на жаль, 
покійний нині латвійський бізнесмен 
українського походження Володимир 
Луговський. Він був не лише добрий 
організатор, а й фінансово підтриму-
вав Об’єднання українських товариств 
в Латвії.

Приємно, що українські громади в 
Латвії мають можливість отримувати 
різні гранти і кошти на реалізацію своїх 
проєктів. І хоч наші співвітчизники 
мають свої проблеми, однак вони 
сформовані як міцна нацменшина. 

Думки нотувала  
Катерина ГРЕЧИН

На конференції про історію становлення  
української громади розповідали латиші.  
Вони оцінили українську громаду як дуже 
авторитетну в латвійському соціумі. 

мости співпраці

Українській діяспорі в Латвії — 100

Наприкінці березня Об’єднання українських товариств Латвії та Посольство україни у Латвії провели науково-
практичну конференцію „100 років українській діяспорі Латвії: історичний спадок та перспективи збереження 

національної ідентичности в умовах глобалізації“. в її роботі взяла участь і виступила директор міжнародного 
інституту освіти, культури та зв’язків з діяспорою Львівської політехніки Ірина Ключковська та науковий спів-
робітник інституту Наталія Гумницька. ми попросили Ірину Ключковську поділитися враженнями від поїздки

[СуСПІЛьСТвО]
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У репертуарі Львівського національ-
ного академічного театру опери та 

балету імени С. Крушельницької, окрім 
традиційних опер, балетів і оперет, є дві 
театральні версії творів для концерт-
ного виконання —„Реквієм“ Д. Верді 
й „Карміна Бурана“ К. Орфа. Власне 
„Реквієм“ у виконанні чотирьох солістів, 
симфонічного оркестру та хору сьогодні 
ввечері молодь зможе почути з третьо-
го балкону навіть безплатно.

„Реквієм“, який Джузеппе Верді на-
писав на роковини смерти свого улю-
бленого італійського поета Алессандро 
Мандзоні, вперше прозвучав у Львові ще 
у квітні 1901 року. Тоді проходили вер-
діївські вечори, зініційовані віденським 
комітетом для вшанування пам’яти 
композитора, який того року наприкінці 
січня помер. Згодом „Реквієм“ у Львів-
ській опері виконували у 80 — 90-х роках 
під батутою Ігора Лацанича, Романа 

Дорожівського та Мирона Юсиповича. 
У цьогорічному „Реквіємі“ візьме участь 
понад 100 осіб. Музична драматургія 
розгортатиметься на тлі полотна народ-
ного художника України Євгена Лисика 
„Мадонна. Скорботна мати“.

Диригент, заслужений діяч мистецтв 
України Михайло Дутчак про прем’єру 
відгукується так:

― Ми давно планували поставити цей 
шедевр. Це зримий театрально, драма-
тургійно добре вибудуваний твір, з кон - 
т растною, красивою музикою — студенти 
отримають велику естетичну насолоду 
від його довершених форми і змісту.

Страсний четвер є днем генеральної 
здачі „Реквієму“, його повтор відбу-
деться 26 квітня, у день Чорнобильської 
трагедії — театр вирішив долучитися до 
світової практики ставити скорботні тво-
ри в часи посту і приурочувати до сумних 
дат. У листопаді звучатиме він і у День 
пам’яти жертв голодоморів.

французька весна

„Коріння“ — 
переплетення 
цирку й театру
у рамках фестивалю „Французь-

ка весна“ відбулося кілька ціка-
вих акцій. Одна з них — циркова 
вистава зі символічною назвою 
„Коріння“. 

Сучасний французький цирк — 
склалося враження після її 
перегляду — поєднує в собі 
високу пластику, драматургій-
ну алегоричність і, звичайно, 
гумор. На сцені Національного 
академічного драматичного 
театру імени М. Заньковецької, 
де відбувалося дійство, стояло 
велике старе дерево з покруче-
ним гіллям і корінням. Власне 
довкола цього своєрідного 
центру Всесвіту і закрутилася 
оповідь про чотирьох людей, 
які зустрілися (випадково — 
невипадково) і стали творити 
свої історії, смішні, зворушливі, 
поетично-драматичні. Дерево 
стає і завершальною крапкою 
чи знаком оклику у цих перипе-
тіях — кожен із героїв відхо-
дить у небуття: жінка (Каролін 
Симеон) летить на гойдалці у 
невідомість, а чоловіки (Фред 
Ескюра, Валентин Белло і Рокко 
ле Флем) чекають на відплиття 
символічного вітрильника. Що 
ж, треба визнати, що життя — 
це не лише зустрічі, а й розлуки, 
деколи — назовсім...

Трюки з канатом і китайською 
жердиною, повітряна акроба-
тика, еквілібристика, елементи 
клоунади — навіть дітям було 
весело й цікаво. Звісно, вони 
сприймали лише видовищну 
частину вистави, її комічні 
моменти, в той час як дорос-
лий глядач намагався зрозуміти 
циркову мову, якою, без слів, 
лише за допомогою пластики 
тіла, спілкувалися актори між 
собою — сварилися, мирилися, 
шукали істину.

Таких бурхливих і щирих овацій 
після вистави не чула давно. 
Вразили французи і після за-
вершення показу „Коріння“ — 
артисти прочитали подяку 
глядачам українською мовою!

Сторінку підготувала  
Наталя ЯЦЕНКО

Перший Всеукраїнський фести-
валь хорових колективів технічних 

навчальних закладів „Співоча феє-
рія-2011“ для „Ґаудеамусу“ був успіш-
ним — народна хорова капела студентів 
Народного дому „Просвіта“ Львівської 
політехніки у конкурсній програмі здо-
була перше місце.

На фестиваль, який відбувався в НТУ 
„Харківський політехнічний інститут“, 
зібралося 9 колективів, з яких три — ан-
самблі і шість хорів, а також хор із Казані, 
який разом із „Ґаудеамусом“ розділив 
перше місце. Хори Київської та Харків-
ської політехнік вибороли друге місце. 
Гран-прі отримав хор Харківського націо-

нального університету імени В. Каразіна.
Враженнями від фестивалю ділиться 

художній керівник „Ґаудеамусу“ Роман 
Дзундза: 

― Це унікальна подія, бо такі фес-
тивалі у незалежній Україні ще не від-
бувалися. Наша програма складалася 
з дев’яти творів. Приємно, що до нас 
застосовували такі критерії оцінювання, 
як до професіоналів. Це був перший ви-
їзд хору у новому складі за межі Льво-
ва — і одразу перше місце! Колектив 
почав оновлюватися чотири роки тому: 
змінили репертуар, зробили його більш 
драйвовим, щоб подобатися студентам. 
Але є у нас і духовна музика. Тепер ми 
готуємось до Дня міста...

прем’єра

Трагічність смерти і світло прощення

знай наших!

„До нас застосовували такі критерії 
оцінювання, як до професіоналів“
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Натурою служили 
жовківські діти

Найперше вражає каплиця. Розписи 
виконано у виразних традиціях стилю 
модерн. Це відчутно не тільки у ком-
позиції, колористиці, але й у сміливості 
трактування канонічних образів. Ми 
бачимо руку непересічного мистця, 
котрий прекрасно володіє компо-
зицією, рисунком, колористикою, 
вміє використовувати етнографічний 
матеріял. Серед зображень — Бого-
родиця на троні з малим Ісусом на 
руках, Ісусик у вишиванці із орнамен-
том, характерним для Жовківщини. 
А поряд стоять діти, одягнені так, як 
одягалися колись в неділю, йдучи до 
церкви. Діти простягають маленькому 
Ісусикові квіти шипшини — скромні, 
але колючі — символ того, що при-
готували для дитяти люди. Богоматір 
із опущеними очима, занурена у свій 
світ, у свої думки і відчуття, вона знає 
майбутнє і смиренно його приймає. 
Персонажів для цієї сцени художник 
взяв із постановки в Українському на-

родному домі, діти, які грали у виставі, 
послужили натурою для створення 
композиції, звідси і автентичний одяг 
місцевости.

Архангели — 
у вишиванках

Архангел Гавриїл-Благовісник, Архан-
гел Михаїл, ангели також зображені у 
вишитому одязі, що цілком відповідає 
духу церкви, котра століттями була 
своєрідним українським культурним 
центром у місті. 

Художник глибоко вивчив традиції 
давньоруського мистецтва і успіш-
но застосовує їх, використовуючи 
золочене тло, що творить фактуру 
мозаїки, імітує мерехтіння смальти. 
В сцені коронації Богородиці бачи-
мо також виразні впливи майстрів 
італійського мистецтва періоду Від-
родження, особливо Мікеланджело 
та Фра Анжеліко — ангели розпустили 
крила, що міняться найтоншими роз-
тяжками кольорів, а завершуються 
павичевими „очками“. Художник 
зберігає на одвірках каплиці історію 
монастиря в постатях, зображаючи 
ігумена монастиря Віталія Градюка та 
брата Наркиса.

Вітраж — сцена Благовіщення — 
милує око чудовим поєднанням гли-
боких насичених оранжево-жовтих 
і синіх, яскравих зелених кольорів, 
чистих і складних. Відчувається добра 
школа і глибокий талант  художника. 

Поруч із святими — 
історичні постаті

Розписи всього об’єму храму свід-
чать не тільки про досвідченість 
Буцманюка-мистця, але й про дух, 
що панував тоді в церковному та 
монастирському згромадженні. Без 
найвищого благословення, без згоди 
монастирського керівництва Юліян 
Буцманюк не зміг би втілити свій вели-
кий задум і зобразити на стінах церкви 
глибоко національні за своїм духом і 
формою розписи.

Художник не відступає від церков-
ного канону, створюючи старозавітні 
композиції, сцени та постаті із Святого 
письма, але поряд із цим вводить ціл-
ковито нові композиції із життя святого 
Йосафата, а також історичні сцени — 
„Берестейська унія“ та „Покрова“. 
Саме в останній мистець зображає 
акт Злуки — символічне об’єднання 
українських земель в одну державу. 

славетні українці

Розписи жовківської церкви Христа Чоловіколюбця монастиря отців василіян приваблю-
ють досконалою красою. Тисячі відвідувачів із різних куточків планети, різних професій, 

релігійних і мистецьких уподобань щороку відвідують храм, щоб помилуватися творами 
Юліяна Буцманюка* 

Відкриваємо для себе мистецьку  
спадщину майстра

*	 Про	постать	Юліяна	Буцманюка	—		
в	„Аудиторії“,	ч.	4	від	3	лютого	2011	р. [•] Фрагмент фрески „Берестейська унія“

Богородиця на троні  
з малим Ісусом на руках
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В центрі композиції — митрополит 
Андрей Шептицький в оточенні своїх 
соратників — блаженних священному-
чеників епископів Григорія Хомишина 
та Йосафата Коциловського, ченців 
Василіянів. Біля їхніх ніг символ Голо-
домору — плаче навколішки укра-
їнська жінка в подертій вишиванці, 
схилившись над виснаженим мертвим 
тілом, — своєрідна Піїта — як Богома-
тір плаче над знятим з хреста Ісусом, 
так і мати-Україна плаче над померлим 
від голоду сином. 

Зліва під панорамою Києва із 
банями Печерської Лаври та Святої 
Софії зображено портретну галерею 
діячів Української Народної Респу-
бліки: Симон Петлюра, Михайло 
Грушевський, Павло Скоропадський, 
Михайло Омелянович-Павленко, 
Марко Безручко. Поряд із постатями 
історичними — алегоричні образи: 
кобзар із порваними струнами, знедо-
лена селянка — символи нещасливої 
долі України, обірваного шляху до 
омріяної незалежности. 

Групу осіб справа зображено під 
панорамою Львова. Це діячі Західно-
Української Народної Республіки: Кость 
Левицький, Євген Петрушевич, Сидір 
Голубович, Василь Панейко, Дмитро 
Вітовський, Григорій Коссак, Мирон 
Тарнавський, січовий стрілець, пластун, 
селяни із снопом збіжжя. А над усіма — 
Покрова, що бере під свій омофор усю 
Україну, її народ, її військо і церкву.

В північному трансепті мистець 
зображає сцену „Берестейської унії“ — 
прихильники і противники унії з Ри-
мом розміщені поряд і знову можна 
впізнати відомі постаті, що творили 
історію української церкви. В центрі 
композиції художник розміщує творців 
Унії: І. Потія, М. Рогозу, Й. Рутського, 
Я. Смогожевського, М. Терлецького, 
братів Василіанів. З обох боків зобра-
жено й противників унії, серед яких 
П. Могила, М. Смотрицький, І. Ви-
шенський, поряд із ними захисники 
віри православної — козаки на чолі з 
гетьманами — Б. Хмельницьким і його 
синами, І. Мазепою, П. Сагайдачним, 
П. Дорошенком. Над усіма возносить-
ся постать св. Йосафата, покровителя 
Української греко-католицької церкви. 

Художник поєднує два ворогуючі 
табори зі свідомим розумінням того, 
що вони прислужилися ідеї творення 
української державности, духовности 
в силу свого розуміння і сприйняття іс-
торичних реалій. В XVII ст. православ’я 
не дало розчинитися українському на-
родові в агресивному латинському се-
редовищі, а в XVIII — XX ст. Українська 

греко-католицька церква врятувала 
українців від асиміляції в Москов-
ській державі. В кожній галицькій хаті 
традиційно в однаковому пошанівку 
греко-католицька церква і православ-
не козацтво, як символи України, а на 
стінах у вишитих рушниках — образи 
з палаючими серцями та зображення 
Козака-Мамая.

Навіть класична сцена Різдва і По-
клоніння волхвів в інтерпретації Юлі-
яна Буцманюка набирає національних 
рис. Як в українській колядці Різдву 
Христовому радіють усі — гуцули, 
бойки, лемки, волиняни, подоляни, 
а дари новонародженому принесли 
українські князі та козацькі гетьмани.

Високий дух у поєднанні 
з талантом

Художник прекрасно володіє мистець-
кими засобами. Його композиції до-
вершені, рисунок викінчений, колорит 
досконалий. В складні площини цер-
ковних стін художник майстерно впи-
сує багатофігурні сцени. Стіни храму 
густо помережані орнаментами, де по-
ряд із традиційними для християнства 
символами — стилізованими вино-
градною лозою, пшеничним колоссям, 
голубами і рибами вписані писанкові 
елементи, орнаменти традиційних 
вишивок і різьби. Головки серафимів 
та херувимів обрамлені українськими 
барвінками і соняшниками, улюбле-
ними мотивами  в мистецтві модерну. 

Художник використовував, як 
натуру, жовківських дітей, міщан, 

монахів та священиків, а також своїх 
бойових побратимів — Українських 
Січових Стрільців, численні портрети, 
замальовки та світлини з яких  мав 
можливість робити в часі війни. Зі стін 
храму дивилися живі люди, яких доля 
звела з мистцем.

Патріотизм Юліяна Буцманюка став 
причиною його непорозумінь із шові-
ністично налаштованими колами поль-
ського міщанства. Його розписи „Унія“ 
та „Покрова“, а також те, що в образах 
святих він зображав українських націо-
налістів, послужило причиною нападів 
на мистця з боку преси і викликало 
реакцію польської поліції. Інформація 
про розписи Юліяна Буцманюка шири-
лася дуже швидко. Українські мистці, 
зацікавлені його творчістю, почали 
наслідувати художника. Його творчість 
стала каталізатором патріотичного під-
несення українців.

Розписи в Жовкві чудом збере-
глися в країні войовничого атеїзму і 
російського шовінізму. Вся мистецька 
спадщина Юліяна Буцманюка, що 
знаходилася у музеях, була нещадно 
знищена. У Львівській галереї мис-
тецтв зберігаються тільки дві ікони — 
св. Йосафат та св. Василій Великий. 

Розписи церкви Христа Чоловіко-
любця у Жовкві є свідченням високого 
духу українського патріота Юліяна Буц-
манюка, 125-річчя від дня народження 
якого тихо і непомітно проминуло у 
липні минулого року в країні, за неза-
лежність якої все життя боровся воїн і 
мистець Юліян Буцманюк.

Софія КАСЬКУН

[•] Фрагмент фрески „Покрова Пресвятої Богородиці з історичними постатями“
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З нетерпінням чекаємо на вже дев’ятий 
фестиваль „Флюгери Львова“, що є 

безумовно, музичною візитівкою міста. 
Цього року захід триватиме від 30 квітня 
до 2 травня, як завжди, у внутрішньому 
дворику Ратуші.

Всі, хто вже призвичаївся до „Флюге-
рів“, знають, що від них чекати, але будуть 
цього разу і новинки. По-перше, концерти 
починатимуться щодня о 16 годині і три-
ватимуть довше, ніж завжди. По-друге, 
фестиваль завітає і до Києва (1 та 2 трав-
ня), і до Тернополя (30 квітня та 1 травня). 
У столиці гратимуть як гурти, що будуть у 
Львові, так і суто локальні виконавці.

Вперше до Львова на „Флюгери“ за-
вітає інструментальний театр з Білорусії 
„Fratrez“. Також уперше в нашому місті 

трансляція фестивалю буде здійснюватися 
в інтернеті на порталі zaxid.net. Організа-
тори обіцяють показати 1 травня на сайті 
„Прокидання з „Мертвим півнем“. Гурт 
запрезентує свій новий альбом „Радіо 
Афродіта“. „Прокидатися“ їм допоможуть 
вінницькі друзі — гурт „Очеретяний кіт“.

Свято традиційно залишатиметься 
безкоштовним, єдиний виняток — кон-
церт „Мертвого півня“. Натомість у инших 
містах концерти будуть платними.

Кожен день „Флюгерів“ поєднуватиме 
на одній сцені різноманітні відтінки етно-
музики із виступами джазових виконавців. 
До нас обіцяють приїхати понад 50 музи-
кантів, що грають у 17 проєктах, із Польщі, 
Росії, Білорусі, Нідерландів та України. 
Отож, чекаємо!

Сторінку підготувала Софія МАТВІЇВ

У книгарні „Є“ 13 квітня відбулася пре-
зентація книжки Василя Левицького 

„Великий день. Пізнє літо: Новели та 
оповідання“.

Модератором зустрічі був Василь Га-
бор. У заході взяли участь Роман Іваничук, 
Віктор Неборак, Василь Терещук, Богдан 
Кучер, Ігор Кривак, Богдан Кушнір, Василь 
Семенюк, а також родина письменника. До 
книжки ввійшли 34 твори та спогади друзів 
автора. Її упорядником став редактор газети 
„Народня Воля“ з м. Надвірни Іван Гриджук.

Під час презентації Роман Іваничук 
поділився спогадами:

― Василь умів захоплююче розпо-
відати. Він відчував смак і вагу слова. У 
його творчості присутня химерність кар-
патського краю, він був справжнім кар-
патським характерником. Зараз ми мали 
б дуже поважного письменника, якому 
заздрив би навіть я, це був феномен“.

Василь Левицький помер передчас-
но у 33-річному віці, так і не побачивши 
виходу своєї другої книги. Його поховали 
на Личаківському цвинтарі у Львові. 
Ця збірка є справжнім виявом великої 
любови краян та друзів автора до свого 
земляка.

коротко

15, 16 та 17 квітня Львів-
ська галерея мистецтв 
за підтримки ЛОда, ЛОР, 
ЛмР відзначала 85-літ-
ній ювілей Героя україни, 
лавреата Національної премії 
ім. Т. шевченка, директора 
галереї Бориса возницького. 
Урочиста академія пройшла у 
Львівській опері, у Львівській 
галереї мистецтв відкрили 
експозицію, присвячену ді-
яльності Бориса Григоровича, 
а також презентували книгу 
про видатного українця.

у вірменській церкві продо-
вжать реставрацію розписів 
Яна Розена. За кошти поль-
ської сторони реставрують 
частину західної стіни храму, 
а також розп’яття, що було 
над входом у церкву, а тепер 
демонтовано.

у Національному музеї 
ім. а. шептицького 15 квітня 
відбулося урочисте відкриття 
виставки лавреата премії 
ім. І. Огієнка, члена Спілки 
художників україни володи-
мира дзюбенка „український 
світ“. У своїх творах худож-
ник показує світ, в якому 
немов озивається душа 
української землі, розкішна 
краса її природи і водночас 
глибока драма її історичної 
долі. На виставці представле-
но 50 живописних полотен та 
5 гобеленів.

марія матіос вирушила до Ка-
нади. З нею на творчі гастро-
лі поїхав театр ім. І. Франка, 
який покаже виставу „Солод-
ка даруся“ за однойменним 
романом письменниці. Це пер-
ші за 20 років гастролі театру 
до Канади і 70-та вистава за 
мотивами цього твору.

у Львівському палаці мистецтв 
триває виставка, присвяче-
на Квітці Цісик. Експозиція 
об’єднала роботи Тамари 
Волошенко, Віктора Жмака, 
Олександра Коровая, Наталки 
Пухінди, Галини Отчич, Галини 
Дудар, Івана Турецького, Оль-
ги Кваші та Дениса Струка.

За матеріялами інформаґенцій

Творча майстерня Національного цен-
тру театрального мистецтва ім. Л. Кур-

баса „Театр у кошику“ ось уже другий 
місяць поспіль представляє львів’янам 
та гостям міста виставу „Я йду, Христе…“.

Побачити її була нагода у галереї 
„Коралі“, що на вулиці Менцинського, 5. 
Вистава не нова, її прем’єра відбулася ще 
у 2004 році, проте вона належить до таких 
речей, які можна переглядати знову і зно-
ву, особливо напередодні Пасхи.

Текстову основу вистави формують 
епістолярна повість Григорія Лужицького 
„Дванадцять листів о. Андрея Шептиць-
кого до матері“ та фрагменти спогадів 
Софії Шептицької „Молодість і покликання 
Романа Шептицького“. Сюжет зосереджу-
ється на переломному моменті, коли мо-
лодий Роман Шептицький (у майбутньому 

митрополит Андрей) твердо вирішує йти 
духовним шляхом. Вистава зрозуміла і 
доступна людині будь-якого віросповіда-
ння чи конфесії. В ній ідеться про пошук 
віри, дорогу до Бога, усвідомлення своєї 
місії в житті і невідступництво від неї. 
А ще — про високу культуру почуттів, як 
суто людських, так і релігійних.

У ролі митрополита Андрея виступив 
Володимир Губанов, Софію Шептицьку 
грає заслужена артистка України Лідія 
Данильчук. Режисер — заслужена ді-
ячка мистецтв України Ірина Волицька. 
Постановку благословляв Блаженніший 
Любомир Гузар.

І хоч кількість місць у приміщеннях, 
де вона відбувається, завжди обмежена, 
глядачі приходять попри все, навіть якщо 
ніде голки просунути. 

чари мельпомени

Дорога до Бога

презентація

Пізнє літо Василя Левицького

фестиваль

Традиційне свято весни та джазу
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Склала Христина ВЕСЕЛА

Збірна студентських ко-
манд Львівщини „По-

літехнік ― ЛДУФК“ взяла 
участь в Універсіяді України 
з гандболу серед чоловіків 
і посіла п’яте місце.

За рейтингом Федера-
ції гандболу України, який 
включав наявність у команді 
кандидатів і майстрів спорту 
та здобутки у всеукраїнських 
змаганнях, наша збірна від-
разу потрапила до фіналу. 
Крім неї, такої чести удосто-
їлося ще чотири команди, 
а всіх учасників фінальних 
ігор, які відбувалися 1―7 
квітня у Запоріжжі, було де-
сять ― дві команди з Києва 
й Полтави через фінансові 
труднощі не приїхали.

До складу збірної коман-
ди Львівщини, яка представ-
ляє область у вищій лізі, вхо-
дять сім хлопців зі Львівської 

політехніки, а сім ― із ЛДУФК. 
Серед студентів-політехніків 
майже всі ― майстри спор-
ту. Це студенти ІБІД ― Олег 
Савчин (третій курс) і Василь 
Бойчук (четвертий курс), ІТРЕ 
― Іван Романович (третій 
курс), Сергій Діденко (пер-
ший курс), Ярослав Макутра 
(ІАРХ, перший курс) і Андрій 
Босий (ІППТ, другий курс). 
Перший розряд має тільки 
студент першого курсу ІППТ 
Володимир Шамбора. Су-
проводжували хлопців на 
змаганнях троє тренерів ― 
Юхим Окуп, Валерій Мель-
ник і Роман Пронюк.

Наша збірна провела 
п’ять ігор, з яких одну, у ко-
манди з Дніпропетровська, 
виграла, а чотири програла. 
В остаточному результаті міс-
ця розподілилися так: перше 
місце ― команда з Одеси 
(в ній ― усі представники 

Одеського педагогічного 
університету факультету фіз-
виховання), друге ― Запо-
різький НТУ. Третє і четверте 
місця посіли луганська й до-
нецька команди. Львів’яни 
опинилися на п’ятій позиції. 
Якщо зважати на те, що всі 
команди-переможці, які 
посіли вищі місця, грають у 
суперлізі, результати нашої 

збірної хороші ― коман-
да принесла у скарбницю 
Львівської області 350 балів, 
а для Політехніки ― 175.

За результатами Універ-
сіяди України буде ство-
рено збірну для участи у 
Всесвітній універсіяді, яка 
відбудеться наступного літа 
в Казані. 

Наталя ЯЦЕНКО

Здоровий спосіб життя ― це не тільки 
зранку робити зарядку, не пити ал-
коголю й не курити. Це й правильно 
харчуватися, дотримуватись правил і 
норм гігієни, мати нешкідливі умови 
для праці й відпочинку на роботі й удо-
ма. Навіть заняття спортом не можна 
вважати складовою здорового способу 
життя, якщо вони виснажливі, лише 
задля рекордів, а не заради зміцнення 
здоров‘я. А взагалі, це поняття не тіль-
ки комплексне, а й має свою історію...

Перший етап сучасної історії форму-
вання здорового способу життя бере 
початок у 1974 році, коли міністр охо-
рони здоров’я і благоустрою Канади 
вперше заявив на урядовому рівні, що 
система охорони відіграє не таку визна-
чну роль щодо стану здоров’я населен-
ня, як його спосіб життя. А в 1977 році 
Всесвітня асамблея з охорони здоров’я 
під егідою ВООЗ уперше загострила 
на рівні світової спільноти проблему 
ймовірної загрози існуванню людства 

через погіршення його здоров’я. Було 
визнано, що у ХХ столітті люди охопили 
господарською діяльністю всю планету, 
відбулася науково-технічна револю-
ція, що призвело до змін умов життя 
і пристосування людського організму 
до них. У науці виникло нове понят-
тя ― антропологічна катастрофа. Шлях 
її подолання викладено у концепції 
„Здоров’я для всіх“ на міжнародній 
конференції з першочергових заходів 
в охороні здоров’я, яка відбулася 1978 
року в Алма-Аті.

Другий і третій етапи історії форму-
вання здорового способу життя ― це 
активне обговорення проблеми на 
міжнародних конференціях ― роз-
робка теорії й апробація методик, 
відстежування практичних результатів. 
Крім цього, не обійшлося і без заяв та 
звернень до суспільних установ. Так, у 
1991 році у Швеції підсумком міжна-
родної конференції стала виголошена 
„Сундевальська заява“, яка містила 

заклик до МВФ і Світового банку під 
час формування політики кредитів 
керуватися директивами ВООЗ, се-
ред соціяльно-економічних чинників 
враховувати стан навколишнього се-
редовища, стан здоров’я населення 
і його активність у формуванні здо-
рового способу життя. Ще в одному 
документі ― Джакартській декларації 
(IV Міжнародна конференція з форму-
вання ЗСЖ, Індонезія, 1997) ― вперше 
розглянуто можливості залучення до 
заходів формування здорового спосо-
бу життя знань і ресурсів приватного 
сектора. Але насправді ні уряд, ні 
недержавні організації не зможуть 
прищепити людині бажання бути 
здоровою, якщо вона сама цього не 
хоче. Однак про конкретні приклади 
ведення здорового способу життя ми 
поговоримо наступного разу. Будьте 
здорові! 

Наталя ЯЦЕНКО,
Арнольд ПРОХОРОВ

здоровий спосіб життя

Нова рубрика допоможе читачам збагнути непросте мистецтво бути здоровим. Це не просто пропаганда 
вести здоровий спосіб життя, а й певний орієнтир у вигляді корисних рекомендацій. Сподіваємося, що на 

основі наших публікацій кожен зможе скласти особисту програму практичних дій і виконувати її. Запрошуємо 
всіх до дискусії і обміну досвідом

Існування людства залежить від способу його життя

універсіяда-2011

Коли м’яч у руках львівських гандболістів...
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Кросворд

Хай переможе ваш кумир!
Рубрику веде Наталя ЯЦЕНКОхіт-парад

Горизонтально: 
3. Те, що трапляється під час подорожі, мандрівки; випадок, 
подія. 6. Солодкий здобний високий хліб, який випікають 
до Великодня. 7. Безворсовий килим. 10. Грошова одиниця 
Монголії. 11. Головний комп’ютер у мережі. 12. Виліт м’яча за 
межі футбольного поля. 14. Різновид китайського вітрильного 
плоскодонного судна. 16. Держава, вітчизна. 17. Так Олесь 
Гончар назвав Прагу в романі „Прапороносці“. 18. Гора в Ев-
ропі. 20. Отруйна речовина, що міститься в тютюні. 23. Місто, 
райцентр Вінницької области. 24. Водоспад на кордоні США 
і Канади. 27. Місце з’єднання проводів електричного кола. 
29. Урочистий вірш, присвячений якійсь події, відомій осо-
бі. 30. У кінному спорті біг коня на певну коротку відстань. 
31. У давньогрецькій міфології дівчина, яка вивела Тезея з 
Лабіринту за допомогою клубка ниток. 34. Людина, яка може 
передавати думки, почуття на відстані. 36. Грошова одиниця 
Латвії. 37. Коротка сатирична або жартівлива розповідь про 
якусь подію, випадок, часто вигаданий. 39. Артилерійська 
довгоствольна вогнепальна зброя. 40. Коричнева фарба 
мінерального походження. 41. Легке плоскодонне судно, 
яке внаслідок швидкого руху ковзає поверхнею води. 43. До-
шка або колода, покладена через річку, струмок для пере-
ходу. 45. Довгохвоста папуга. 47. Планета Сонячної системи. 
48. Верхній одяг довгого покрою. 49. Спеціяльний майданчик, 
на якому відбуваються концерти, вистави. 50. Підкреслено 
модно одягнений чоловік, чепурун. 51. Місто в Італії, відомий 
центр виготовлення скрипок. 

Вертикально:
1. Розмальоване великоднє куряче або дерев’яне яйце. 
2. Укріплений пункт на кордоні; передня позиція на певній ді-
лянці фронту. 4. Музичний інструмент; дримба. 5. Українська 
народна обрядова пісня, хоровод; веснянка. 8. Вид меблів 
у вигляді кількох, розміщених одна над одною, полиць на 
стояках. 9. Чорноволоса жінка з темними очима. 13. Вітер 
великої руйнівної сили. 15. Первісні, початкові відомості; 
основи чого-небудь. 16. Місто у північно-західній частині 
Франції. 18. Великий урочистий музичний твір, що його ви-
конують солісти, хор і оркестр. 19. Місто в Канаді. 21. Позика, 
яку дають під заставу нерухомого майна. 22. Стислий запис, 
помітка для пам’яти. 25. Заняття дітей; забава. 26. Мова 
програмування. 27. Свійська тварина. 28. Теоретичні основи 

електротехніки. 32. Людина, схильна прикрашати дійсність; 
мрійник. 33. Районний центр Львівської области. 35. Сукуп-
ність дуже дрібних тваринних організмів, що населяють товщу 
води і пасивно переносяться течією. 38. Один оберт по колу 
в танці. 39. Металевий стрижень, загнутий на одному кінці. 
42. Тонка бавовняна тканина. 44. Спілка, об’єднання держав. 
45. Найяскравіша зірка в сузір’ї Скорпіона. 46. Заключна уро-
чиста масова сцена, урочисте завершення події. 

Склала Христина ВЕСЕЛА

18 квітня на сайті нашої газети www.
audytoriya.lviv.ua у фінал вийшли три 
композиції. Місце третє посіла пісня 
„Мила“ від диско-техно групи „Dazzle 
Dreams“. За неї проголосувало 13,3% 
наших читачів. На другій сходинці 
опинилася композиція „Місто“ ― гурт 
„Мері“. 26,7% прихильників нашого 
хіт-параду віддали свої голоси за „та-
ємницю“, яку зрозуміли співаки: „місто 
чекає весну і допоки ми є, воно наше“. 
А переможцем стала пісня „Пам’ятай“ 
у виконанні групи „С. К. А. Й“ ― 40% 
наших меломанів припав до душі 
оптимістичний рефрен „пам’ятай, у 
тебе є я!“.

І ― трам-та-ра-рам ― звучать фан-
фари для Юлії Дмитрук, студентки 
IV курсу ІХХТ Львівської політехніки ― 
вона вгадала пісню-переможця! Рес-
пект її інтуїції і прохання цього тижня 
зайти в редакцію, щоб отримати приз. 
Ми ж продовжуємо наш хіт-парад.

За нових учасників можна голосува-
ти до 2 травня. Процедура ця проста — 
надсилаєте свій музпрогноз на нашу ре-
дакційну скриньку info@polynet.lviv.ua,  
вгадуєте переможця і отримуєте по-
дарунок! Щоб швидше він потрапив до 
вас, зазначайте хоч якусь мінімальну 
інформацію про себе ― ким ви є, теле-
фон тощо. Хай щастить!

Г Е Р А Л Ь Д И К А О
Е М Е Н А Б О Б
Л А К О Н І З М І Д А Е
І К О М І Р М А Л Я Р
К І П К І Р І Б А Т І Е
О Р І Д Е Я Л С М
П Р О Д А Ж Ф І Н Т О
Т С І М А Н А С И К
Е С Т А Ф Е Т А Т Е К А
Р І Н І Й Р М А Р С

Д Р А Н К А Р А Б Б
В Е С Н А Р А

М А Р Т Е К І Л
К А Б У Л А Р К О П Е Р

Т Ж Т У Н О Т А

Відповіді на кросворд,  
опублікований у числі 11

[ПЕРЕРва]



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. 
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політехніки, вул. Ф. Колесси, 2. 
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[РЕКЛама Та ОГОЛОшЕННЯ]
Вітають „Шістдесятники“

Клуб „Шістдесятників“ ― громадське об’єднання 
працівників Львівської політехніки 1946 року наро-
дження ― щиро вітає зі 65-літтям свого побратима-
ровесника 

Ярослава Юрійовича Гайдиса 
(кафедра	прикладної	математики).

Бажаємо міцного здоров’я, наснаги, творчих на-
укових дерзань та довголіття!

Стань учасником гри!

Спортивно-патріотична теренова гра „Гурби-Ан-
тонівці-2011” триватиме від 30 квітня до 3 травня 

у лісовому масиві між селами Антонівці на Терно-
пільщині та Гурби на Рівненщині. Організатором гри 
є ВМГО „Молодіжний Націоналістичний Конгрес“.

Охочі позмагатися у грі „Гурби-Антонівці-2011“ 
мають зголоситися до 22 квітня 2011 року. Аби отри-
мати право на участь у грі, кандидат зобов’язаний 
досконало вивчити Правила і Положення гри, запо-
внити анкету, написати заяву, подати копії паспорта 
(1 і 2 стор., прописка) та ідентифікаційного коду. 

Запис до участи в грі здійснює Оргкомітет 
(ЦП МНК) за адресою: 01034,	м.	Київ,	вул.	Ярославів	
Вал,	9,	прим.	4, чи на e-mail: mnk@ua.fm. 

Докладнішу інформацію можна довідатися те-
лефоном (063)	263-88-28	 (Андрій),	 (063)	706-05-11	
(Павло) або на сайті http://gurby.org.ua/.
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увага: конкурс!

У Політехніці шукають кінорежисерів!
Рівно за тиждень стартує щорічний фестиваль сту-
дентської аматорської творчости „Весна Політехніки“. 
Цього року в його рамках відбудеться Перший що-
річний фестиваль аматорського короткометражного 
кіна „КІНОпіксель“. Організатори запрошують усіх по-
давати фільми будь-яких жанрів від 3 до 10 травня. 
Єдина вимога ― хронометраж до 4 хвилин.

Контакти організаторів: тел. (096)	 296-88-00, 
(097)	670-13-01; ел. адреса kinopicsel@gmail.com.

експрес-оголошення
вважати недійсними: 
утрачену залікову книжку № 0607006, видану Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Глови Михайла Івановича;
утрачену залікову книжку № 0714268, видану Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Ланіна Сергія Дмитровича;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Витрикуша Ігора Андрійовича;
утрачений студентський квиток ВК № 0905388, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Апаріної Наталії Андріївни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Козьменко Ірини Миколаївни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Тарасової Ольги Олександрівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Денисенка Павла Григоровича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Самсонова Олексія Павловича.




