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[ваша думка]
Яким буде життя після виборів?

Будь-який вибір — це досить
непросто, а тим більше вибір,
від якого залежить майбутнє
не лише твоє, а й всієї країни.
28 жовтня — день парламентських виборів в Україні. Політичні дискусії, свари, агітації вже
стали частиною життя кожного українця — не важливо,
цікавиться чи не цікавиться він
політикою. Адже жити в суспільстві і бути поза ним нереально.
Хоча б той факт, що агітатори
„наскакують“ мало не на кожному кроці з роздатковими матеріялами, а з білбордів дивляться
обличчя знайомих і вперше
бачених кандидатів у нардепи,
викликає якусь реакцію.
Незважаючи на основні чинники,
які сьогодні керують українським суспільством — спад
активности, тотальне розчарування та зневіра, — більшість
усе ж готові ще раз віддати свій
голос за зміни. Хоча, напевно,
є ті, хто вважатиме свій час
занадто дорогоцінним, аби затрачати його на такі „дрібниці“,
чи міркують, що один-єдиний
голос аж ніяк не вплине на
результати, або — все вже й так
зрозуміло… Що ж, кажуть,
бездіяльність — це теж вчинок,
а не зробити вибір — також
вибір. Але навряд чи приємно,
коли твоєю власністю хтось
користується. Те ж саме стосується і права голосувати. Невже
хочеться, щоб хтось зробив
вибір замість тебе?
Зараз є така загальна хвороба — захоплення віртуальним
життям: створюємо свій кокон —
інтернет-сторінку, блог тощо
і там протестуємо, дискутуємо,
мітингуємо, нарікаємо, зловтішаємося, пришпилюємося,
але… жити доводиться в реальності. Звичайно, наївно
сподіватися, що прийде хтось
і раптом впаде манна небесна. Але кожен зокрема — це
суспільство загалом, яке навіть
невеликим поступом спроможне на масштабні кардинальні
зміни, — потрібно лише трохи
зусиль і бажання.
Увага! Переходимо на зимовий час. Не забудьте у ніч на
28 жовтня перевести стрілки
годинника на одну годину назад.
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Мар’яна Франт, студентка четвертого курсу Інституту архітектури
Львівської політехніки:

„Для змін треба часу і зусиль“
Думаю, що взагалі нічого не зміниться, бо для змін треба чимало
часу і дуже багато зусиль. Якщо за десятиліття нічого суттєво не
змінилося, то за рік-два й поготів. На виборах я голосуватиму,
бо якщо цього не зроблю, то знехтую своїм правом обирати
майбутнє. Молодь загалом, і я зокрема, не цікавиться політикою,
бо вже втомилися від неї. Зараз спад у суспільстві, бо будь-які дії — чи то мітинги,
чи протести, чи навіть революція — не викликають очікуваного резонансу та не приводять до сподіваних змін.
Світлана Яцкевич, студентка третього курсу Інституту прикладної
математики та фундаментальних наук Львівської політехніки:

„До політики байдужа, але голосуватиму“
Мене зовсім не цікавить політика і все, з нею пов’язане. Але
голосувати на виборах буду, бо не хочу, щоб мій голос використали для брудних махінацій і віддали комусь. Звичайно, що
я хочу поліпшень, але зараз їх не буде.
Василь Гецко, студент четвертого курсу Інституту будівництва
та інженерії довкілля Львівської політехніки:

„Мусить відбутися зміна свідомости“
Жодних змін не буде, бо при владі залишаться ті ж самі люди,
що були. Для реальних змін потрібна заміна старих кадрів на
молодь. Думаю, це нереально, бо доки при владі залишаються
вихідці з радянського минулого, вони того не дозволять. На
вибори піду обов’язково, бо все-таки надія на щось инше є.
Якщо кожен буде свідомим і проголосує, то це врешті дасть потрібний результат.
Роман Волинський, студент третього курсу Інституту геодезії
Львівської політехніки:

„Все рухається до кращого!“
Переконаний, що зміни будуть. Все рухається до кращого! До
влади прийде частина нових людей. Я голосуватиму за сильну
партію. Переконаний, що мій голос стане для них підтримкою.
Хоча не надто цікавлюся політикою, але все ж орієнтуюся у передвиборчих програмах сил, які, на мою думку, можуть поліпшити ситуацію в країні.
Також тему виборів обговорюємо з друзями — хто має більше шансів пройти до
парламенту. Зі свого боку для покращення життя — вчуся.

Богдан Ступніцький, студент другого курсу Інституту енергетики
та систем керування Львівської політехніки:

„Зараз це передбачити важко“
Дуже важко сказати, як пройдуть вибори і чи будуть помітні
зміни після них. Багато залежить від того, які сили потраплять
до парламенту. На моє переконання, теперішній уряд треба
кардинально змінити, бо ситуація в країні плачевна. Це будуть
перші вибори, на яких голосуватиму. Думаю, що мій голос для
когось стане підтримкою. Раніше на вибори ходив із бабусею чи з батьками, то ж
процедуру голосування знаю. Зараз щосили намагаюся працювати для того, щоб
самостійно покращувати своє життя — добре вчуся, щоб мати стипендію.
Міркувала та опитувала Наталія ПАВЛИШИН

[nota bene!]
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цей день в історії

добра традиція

Український прапор над
Політехнікою
жовтня 1990 року, за ухвалою
конференції Львівського політехнічного інституту, над головним корпусом як символ національного відродження врочисто підняли український
синьо-жовтий прапор, освячений у соборі Святого Юра митрополитом УГКЦ
Володимиром Стернюком.
Цьогоріч про це свято політехнікам
нагадували звернення від Товариства
„Просвіта“, які розвісили на всіх дош
ках оголошень у навчальних корпусах
Політехніки, та стяг, який розвівався
над головною університетською будівлею.

А зранку, перед першою парою,
18 жовтня активісти Колегії та профкому
студентів та аспірантів перед входами
до корпусів роздавали студентам синьожовті стрічки.
— Цією акцією ми хочемо нагадати політехнікам про важливу подію
у житті університетської спільноти. Ми
не просто роздаємо стрічки, а й розповідаємо про цей історичний факт, —
наголосив голова профб’юра Інституту
комп’ютерних технологій, автоматики
та метрології п’ятикурсник Тарас Крет. —
Студенти чіпляють собі ці державні символи на руку чи на свої сумки.
Наталія ПАВЛИШИН

in memoriam

Світлина Катерини Гречин

Юрій Рудавський вічно житиме
на Глибокій

Н

а вулиці Глибокій 17 жовтня відбулося велелюдне відкриття пам’ятної
меморіяльної таблиці на будинку, де
тривалий час жив і творив видатний
український вчений, талановитий педагог, організатор освітньої сфери,
знаний громадський діяч, довголітній
ректор Львівської політехніки Юрій Рудавський, який 21 лютого 2007 року, за
неповні два місяці до свого шістдесятиріччя, раптово відійшов у вічність.
Політехнічна спільнота, друзі і соратники Юрія Кириловича, дружина Галина,
яка приїхала з цієї нагоди з Канади, і родина заполонили вулицю, якою щоранку
Юрій Рудавський поспішав до навчального закладу, котрому віддав двадцять
років свого життя, очоливши його у перші роки незалежности України.

Імпрезу відкрила і сказала тепле слово
про колишнього керманича Львівської
політехніки голова університетської „Просвіти“ професор Христина Бурштинська.
Вона відзначила, що Юрій Рудавський,
видатний учений у галузі фізики, „був
і є дороговказом для багатьох поколінь,
а всебічні знання, непересічний педагогічний та організаторський хист дозволили
йому вивести Політехніку у ряд престижних навчальних технічних вишів України,
зміцнити її міжнародний авторитет“.
Присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять незабутнього ректора.
Почесну місію — відкриття пам’ятної
меморіяльної таблиці — виконують проректор з економічних питань, головний
бухгалтер Львівської політехніки Анатолій
Закінчення на 4 с. →

Вдячні
нащадки
пам’ятають

Світлина Наталії Павлишин

18

3

С

еред багатьох традицій,
яких із року в рік дотримуються у нашому університеті, є вшанування пам’яти
колишніх ректорів і видатних
учених. Щорічно „Молода
Просвіта“ спільно з Колегією та профкомом студентів
та аспірантів Львівської політехніки вклоняються могилам Юліяна Медведського,
Юліяна Захарієвича та Юрія
Рудавського.

Цього року напередодні дня
народження Юліяна Медведського (18 жовтня) молодь Політехніки відвідала Личаківське
кладовище.
— Для нас це стійка традиція, сподіваюся, що вона збережеться й надалі, адже ці люди
зробили величезний вклад
у розвиток університету, міста
й науки. Тому надзвичайно важливо передавати цю пам’ять
прийдешнім поколінням. В наших планах — віднайти ще
поховання инших ректорів-політехніків, — розповіла голова
товариства „Молода Просвіта“
Львівської політехніки Наталя
Прокіп.
Наталія ПАВЛИШИН

4
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коротко

Юрій Рудавський вічно житиме
на Глибокій
→ Закінчення. Початок на 3 с.

Світлина Катерини Гречин

Мороз і директор Інституту
математики та фундаментальних наук Петро Калинюк.
Коли біле полотно спадає,
з меморіяльної таблиці всім
відкривається ледь усміхнене обличчя професора. До
меморіяльної плити лягають
перші квіти. Її освячує о. Тарас
Островський.
— Ми зібралися, щоб
вшанувати світлу пам’ять непересічної людини, знакової
як для нашого університету,
так і для Львова і України
загалом, — відзначив один
із членів команди однодумців та друзів Юрія Рудавського нинішній
ректор Львівської політехніки професор
Юрій Бобало. — Наш університет береже
пам’ять про свого ректора, про якого
можна сказати словами поета — „він був,
як полум’я“: запалював усіх своїм прикладом, ставленням до роботи, до людей,
пристрасним прагненням прислужитися
рідному університетові. Це була надзвичайно щедра, доброї душі особистість,
завжди відкрита до запитів і потреб людей. Таким Юрія Кириловича пам’ятають
усі й шанують його світлу пам’ять. За його
здобутками стояла титанічна праця, гос
трий аналітичний розум вченого, висока
культура інтеліґента та інтелектуала, пристрасний патріотизм і відданість Вітчизні.
— Життя знаного громадського діяча Юрія Рудавського — це свічка: він
горів, мав багато енергії, випромінював
її, за ним ішли люди, — пригадує міський

голова Андрій Садовий. —
Я гордий, що наш Львів породив такого велетня. Наш
обов’язок — продовжувати
добру справу, щоб ми були
гідні його імени.
Добрим словом згадали колишнього ректора
заступники голови Львівської ОДА Іван Груник та
Валерій П’ятак, які свого
часу тісно співпрацювали
з Юрієм Рудавським, його
вчитель, Герой України,
академік Ігор Юхновський,
ректор Львівського національного медичного
університету ім. Данила Галицького професор Борис
Зіменковський та ректор Національного
лісотехнічного університету України професор Юрій Туниця.
Галина Рудавська подякувала присутнім від себе і родини за пам’ять про
її чоловіка, за теплі і щирі слова, сказані
на його адресу. Вона також висловила
вдячність авторам пам’ятної плити — народному художнику України професору
Ярославу Скакуну та директорові Інституту архітектури професору Львівської
політехніки Богдану Черкесу за те, що їм
„вдалося відтворити легку, дивовижну
усмішку, що здатна вселяти оптимізм,
і тепло, яке було в душі Юрія Кириловича“.
Гідною окрасою цього дійства став
народний чоловічий хор Політехніки
„Орфей“, у виконанні якого прозвучали
„Блажен муж“, „Отче наш“ та „Боже
Великий, єдиний“.
Катерина ГРЕЧИН

Сімох учнів та студентів Львівщини відзначили стипендіями
переможців І і II Міжнародного
мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської
молоді ім. Т. Шевченка. Про це
інформує прес-служба Львівської облдержадміністрації.
Зокрема, серед стипендіятів за
2010/11 навчальний рік — студентка Львівського техніко-економічного коледжу Львівської
політехніки Христина Дучак.
У Львівській обласній раді організовують всеукраїнський конкурс
наукових робіт для студентів
і аспірантів „Історія, яка нас
об’єднує“. Для молодих дослідників планують виділити стипендії
та надати можливість працювати
в українських архівах, а можливо,
і в архівах Польщі, Росії, Німеччини. Про це під час круглого столу
розповів голова комісії з питань
культури, історико-культурної
спадщини, духовного відродження та ЗМІ ЛОР Орест Шейка. За
його словами, координаторами
проєкту будуть молоді історики.
Потрібно законодавчо заборонити
українським вишам приймати
благодійні внески. Про це заявив координатор громадської
ініціятиви „Студентський захист“
Андрій Черних. Він запевнив, що
„Студентський захист“ розробить
необхідні зміни до законодавства
України до Дня студента (17 листопада) та передасть їх усім
керівникам політичних партій —
переможцям виборчої кампанії
до парламенту.
За матеріялами інформаґенцій

презентації

Навчання в Німеччині та стипендії DAAD

У

головному корпусі
Львівської політехніки
для маґістрів, аспірантів
і молодих науковців університету 18 жовтня відбулася презентація відомої
німецької стипендійної
служби, яка тривалий час
працює в Україні.
Те, що 204-та авдиторія
була переповнена, свідчить
про те, що чимало політехніків, навіть не знаючи

німецької мови, мають бажання повчитися в цій країні. Представляючи гостя —
представника Німецької
академічної служби обмінів
у Львові Матіаса Ґутке, — завідувач відділу міжнародних зв’язків Львівської політехніки Ярослав Андрусів
відзначив, що завдяки DAAD
багато політехніків-науковців отримали ці стипендії,
вчилися і виконували наукові дослідження у Німеччині.

Однак, як свідчить практика,
молодь не завжди вміє добре мотивувати своє бажання, через що часто отримує
відмову німецької сторони.
Матіас Ґутке, до слова,
українською мовою, розповів присутнім про DAAD,
ознайомив із програмами,
розрахованими на маґістрів,
які знають німецьку мову, та
аспірантів і молодих науковців (німецька чи англійська
мови — на вибір), про ті

програми, які німецька сторона пропонує українським
студентам. Він відповів на
численні запитання молодої авдиторії стосовно
написання анкет, порадив,
як правильно її оформити,
зуміти себе подати й переконати Академічну службу
обмінів у Бонні в тому, що
саме цій людині слід надати
ту чи иншу стипендію.
Катерина ГРЕЧИН
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студентська конференція

Вперше зі статусом міжнародна

В

Інституті економіки та менеджменту на базі кафедри обліку
та аналізу 18 – 19 жовтня відбулася
V Студентська наукова конференція
(зі статусом міжнародної) „Проблеми
обліку, контролю та аналізу в економіці України“.

Світлини Катерини Гречин

На конференцію приїхали студенти
з Вінниці, Києва, Донецька, Кривого
Рогу, Кіровограда, Кременчука, Одеси, Первомайська, Харкова, а також із
Польщі та Росії. Львівську політехніку
представляли студенти третіх — п’ятих
курсів напрямів підготовки „Облік і аудит“ та „Менеджмент“.
У своїх доповідях молоді науковці
зосередили увагу на чотирьох важливих напрямах: актуальних проблемах
бухгалтерського, управлінського та
податкового обліку і шляхах їх вирішення; проблемах та перспективах
розвитку авдиторської дільности
в Україні; проблемах розвитку економічного аналізу та його застосуванні
у прийнятті управлінських рішень на
практиці; шляхах реформування внутрішнього та зовнішнього контролю
у контексті подолання економічних
проблем підприємства.
Журі, в яке входили професори та
доценти кафедри обліку і аналізу, визначило високий рівень доповідей, що
мали практичну спрямованість. У ході
роботи конференції відбулися ґрунтов-

ні диспути, молодь шукала шляхи подолання проблематики у певній сфері
знань та їх прикладного застосування.
Конференція засвідчила, що студенти
вміють не лише дохідливо представляти свої доповіді, а й вміло і впевнено
обстоювати свою точку зору. На думку
секретаря конференції Ірини Луцюк,
захід пройшов дуже конструктивно,
а студенти з різних країн мали можливість поспілкуватися, подискутувати,
встановити дружні й наукові контакти.
За результатами роботи журі підбило підсумки конференції. Дипломами першого ступеня нагороджено
Риту Абасову (Північно-Кавказький
федеральний університет, м. Ставрополь) та Марію Калічак (гр. ОА-41,
Львівська політехніка). Друге місце поділили — Олена Прибитова (ПівнічноКавказький федеральний університет),
Ніна Цехан (Одеський національний
економічний університет), Христина
Солтан та Ірина Лазарів (гр. ЕОАм-12,
Львівська політехніка). Дипломами
третього ступеня нагороджені Надія
Третяк (Національний лісотехнічний
університет України), Світлана Павленко (Харківський національний
автомобільно-дорожній університет),
Елен Інанц (Північно-Кавказький федеральний університет); із Львівської
політехніки — Ірина Янушкевич (гр.
ЕОАм-12), Соломія Бабінська та Наталія Лита (гр. ОА-42, ОА-43). Дипломи

[•]

Студентки кафедри обліку і аналізу ІНЕМ — переможці V Студентської наукової конференції

[•]

Дипломи переможцям конференції
вручає проректор Анатолій Загородній

отримали також переможці у семи
номінаціях.
— Особливість цієї конференції
в тому, що зросла кількість учасників
з-за кордону, — відзначив проректор
із науково-педагогічної роботи, завіду
вач кафедри обліку та аналізу ІНЕМ
професор Анатолій Загородній. — Ця
конференція мала на меті не тільки виявити переможців у цьому своєрідному змаганні, а й порівняти знання, які
отримують наші і зарубіжні студенти.
Цього року ми прослухали прекрасні
доповіді студентів із Росії, Польщі та
инших навчальних закладів України,
що вирізнялися практичністю й висвітлювали сучасні процеси фінансовоекономічних змін.
За словами заступника голови
організаційного комітету професора
кафедри Ігора Яремка, рівень цьогорічної конференції значно вищий, ніж
торік: зріс як загальний рівень виступів
студентів, так і значно поліпшився супровід доповідей, їхнє оформлення, репрезентаційне донесення до авдиторії
своєї думки. Підвищився і науково-дослідницький рівень доповідей у розкритті тематичної проблематики, погляду на предметну сферу знань через
глобалізаційні й інтеграційні процеси.
За результатами конференції опубліковано два збірники, куди ввійшло
209 тез доповідей. Незабаром переможці-політехніки візьмуть участь
у черговій СНТК Інституту економіки
та менеджменту.
Катерина ГРЕЧИН
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Не перемогли, але „запрограмувалися“ на успіх

С

туденти Львівської політехніки посіли дванадцяте місце серед сімдесяти восьми команд із різних країн
південно-східної Европи та дев’яте
серед українських у півфіналі світової
командної першости з програмування АСМ-ІСРС.

Таких результатів досягли 11 – 14
жовтн я шестикурсники Артур Безносюк (ІМФН) і Мар’ян Лобур (ІКНІ)
та третьокурсник Тарас Теслюк (ІКНІ).
Змагання вже вдруге відбувалися
в мультисайтовому режимі одночасно
у двох вишах — Вінницькому національному технічному та Бухарестському політехнічному університетах, їх
результати одночасно було зараховано
як третій етап Всеукраїнської студентської олімпіяди з програмування.
— Як і всі учасники нашої команди
„NULP_Prime“, я брав участь у півфіналі першости світу з програмування
не вперше. Цього року організато-

ри запропонували учасникам для
розв’язання 10 завдань, які потрібно
було виконати за 5 годин. Спершу
ми мали час для тестування техніки
та ознайомлення з програмним забезпеченням, яке було инакшим, ніж
маємо в Політехніці. Добре, що тепер
у Вінниці встановили окремий сервер.
Торік вони всі знаходилися в Бухаресті,

що сповільнювало передачу даних
і відображалося на зарахуванні результатів. Також цьогоріч, коли команда
виконувала якесь завдання, до її столу
прив’язували наповнену гелієм кульку: кожен колір відповідав певному
номеру завдання. Це дозволяло всім
бачити, хто з суперників що і коли вже
розв’язав, — ділиться враженнями
Тарас Теслюк.
Студенти-програмісти зізнаються,
що наполегливо готувалися до участи
в олімпіяді. А допоміг їм у цьому керівник алгоритмічного гуртка Євген Засоба — у минулому сам неодноразовий
учасник всеукраїнських студентських
конкурсів із програмування і подібних
змагань. Сам тренер називає результати „NULP_Prime“ очікуваними і каже,
що задоволений ними, адже такі високі місця у півфіналі світової командної
першости політехніки посіли вперше.
Анна ГЕРИЧ

практика

Незабутня чарівність Печери Ведмедя

І

нститут геодезії Львівської політехніки не один рік співпрацює із
Вроцлавським природничим університетом. Цьогоріч влітку цю традицію
продовжила група студентів-геодезистів і два викладачі кафедри кадастру територій (заступник директора
ІГДГ доцент Ігор Романишин та асистент кафедри Лілія Винарчик).
Дванадцять студентів третього
і п’ятого курсів ІГДГ проходили нав
чально-наукову практику у Вроцлаві

та містечку Клєтно поблизу польськочеського кордону. Після об’єднання
українську і польську групи поділили на
три бригади. Спочатку студенти спільно
проводили геодезичні роботи у Клєтно
поблизу відомого туристичного об’єкта
„Печера Ведмедя“. Метою польових
робіт було прокладення ходів нівелювання 1-го класу і після опрацювання
вимірів — визначення того, наскільки
змістилися гірські масиви за рік.
Навчально-наукова практика дуже
здружила студентів: здавалося б, різні
країни — та за короткий період ми
стали однією „родиною“. Спочатку
наше спілкування нагадувало історію
Вавилонської вежі, але за два-три дні
ми вже чудово розуміли один одного:
польська, українська, англійська — і це
далеко не весь перелік мов, які лунали
в нашому колі. Вечірні години ми присвячували пісням, співали українською
і польською. Це допомогло нам ліпше
пізнати культуру близьких сусідів.
Керівники практики — викладачі
ІГДГ — урізноманітнили нашу подорож.
Саме вони організували екскурсію до
„Печери Ведмедя“, її директор залюбки
погодився провести екскурсію. Печера
Niedźwiedzia — одна з найкрасивіших
у Польщі. Також вона славиться ба-

гатими знахідками кісток печерних
ведмедів, левів, гієн та инших тварин.
Печера розміщена в мармуровому
кар’єрі і була виявлена під час кар’єрних
робіт. Вона формується з трьох рівнів:
верхній, по суті, зруйнований внаслідок
робіт, середній — це місце екскурсій
для туристів, а нижній — закритий для
відвідувачів, зараз на стадії розвідки.
У печері розміщена найбільша виставка археологічних і палеонтологічних
знахідок. Свою назву об’єкт отримав
через знайдені там кістки ведмедів. Під
час досліджень також виявили сліди
людей кам’яного віку (всього близько
40 тис. фраґментів кісток). Найімовірніше, вони переховувалися в печері ще
за часів Льодовикового періоду.
Коли ми увійшли в печеру, поринули
в простір краси, нас охопило почуття
чогось нового і незвіданого. Фото ми не
робили (адже це недозволено), проте
мальовнича та надзвичайно загадкова
чарівність печери назавжди залишиться
в нашій пам’яті. Тепер, під час веселих
студентських буднів, ми не раз подумки
повертаємось у незабутнє літо 2012-го.
Тетяна ШЕВЧУК, Тетяна КАЧМАР,
студентки четвертого курсу ІГДГ
Львівської політехніки
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інформаційні технології

Безпека — понад усе!

У

цьому впевнені учасники практичного семінару в галузі інформаційної безпеки WISC, який відбувся 19 жовтня на базі кафедри захисту
інформації Інституту комп’ютерних
технологій, автоматики та метрології
Львівської політехніки.
Впродовж дня QA-інженери (фахівці з контролю якости) компанії
„Логіка“ Олесь Сегеда, Олександр
Ткаченко та Павло Хромчак розповіли
про можливості убезпечення від зловмисників найважливіших мережевих
сервісів. Зокрема, йшлося про враз-

ливості web-сайтів, безпеку e-mail,
способи створення надійних паролів
тощо. Монологів не виникало: між
доповідачами та авдиторією відбувався цікавий професійний діялог,
що свідчив про гостру актуальність
проблематики.
Компанія „Логіка“ — один із провідних постачальників автосорсингу
в галузі інформаційних технологій,
ініціювала проведення заходу. До організації долучилися дві кафедри ІКТА:
захисту інформації та безпеки інформаційних технологій. Участь у семінарі
взяли не тільки науковці й студенти

Політехніки, а й фахівці з досвідом роботи у сфері інформаційної безпеки та
тестування прикладних сервісів і програмно-апартних комплексів.
За словами доцента кафедри захисту інформації Андріяна Піскозуба,
семінар планують зробити періодичним, а крім досвідчених фахівців,
у ньому зможуть узяти участь кращі
студенти-політехніки, зацікавлені
в темі інформаційної безпеки.
Всі попередньо зареєстровані учасники отримали сувеніри на пам’ять,
а найактивніші зі слухачів — ще й подарунки від спонсорів.

гості здалека

В Японії без вузлів не обійтися

Ш

істнадцятого жовтня
у Львівській політехніці
відбувся майстер-клас представників країни „Сонця, що
сходить“ — Еміко Міяшіро
та Томоко Судзукі для учасників секції японської мови.

Світлини Анни Герич

Організатори цікавої
зустрічі для вщерть запов
неної студентами й викладачами авдиторії — Українсько-японський центр
(UAJC), який від 2006 року
діє на базі НТУУ „Київський
політехнічний інститут“, та
кафедра іноземних мов ІГСН
(особливо завідувач секції японської мови Мирон
Федоришин), за сприяння
посольства Японії в Україні.
Гості з Японії — представники одночасно київського
Українсько-японського цен-

тру та великої промислової
корпорації „Суміто“, до якої,
зокрема, входить торгова
марка „Тойота“, зазначили,
що політика східних промисловців скерована не
тільки на пропагування за
межами своєї країни товарів та послуг. Вони також
прагнуть ознайомити світ із
колоритом японської культури. Саме з цією місією
Еміко Міяшіро подорожує
українськими містами, відвідуючи різні освітні заклади, вже понад чотири роки.
Крім того, при Українськояпонському центрі вона
є організатором одного із
клубів — „Мідзухікі“. Ця
назва означає давнє японське мистецтво зав’язування
вузлів шнурами з рисового
паперу, при якому створю-

ються дивовижні візерунки та прикраси. Його гостя
і презентувала політехнікам.
Також Міяшіро-сан навчала
українців зав’язувати вузли
на фуросікі — квадратних
шматках тканини, які використовують для перенесення предметів різної форми та
упакування подарунків. Ще
дві умовні частини зустрічі
були присвячені майстерності одягати чоловіче та
жіноче кімоно, де без уміння
в’язати особливі вузли також
не обійтися, і короткому екскурсу в мистецтво каліграфії.
Найбільше зацікавив присутніх традиційний японський
одяг. Його можна було не
тільки оглянути, почути про
історію виникнення, різновиди, сучасні тенденції в національній японській моді,
а й приміряти. Усю складність
вбирання у кімоно Судзукі-сан
продемонструвала на двох
охочих до „експерименту“
студентах. Як професійний
каліграфіст, знавець народних
обрядів та мистець у сфері
аранжування квітів — ікебани,
саме вона очолює департамент корпорації „Суміто“,
який відповідає за так звану
„культурну експансію“ у світі.
До Дня культури Японії, який щорічно відзначають третього листопада, та
20-річчя українсько-япон-

ських дипломатичних відносин по всій Україні пройде низка таких зустрічей,
фестивалів, майстер-класів
і навіть театральних вистав.
Завідувач кафедри іноземних мов Наталія Мукан
та японіст Мирон Федоришин вважають необхідними
подібні заходи для тих, хто
вивчає японську мову. Саме
тому можливість розвивати комунікативні навички
і ознайомитися з культурою,
дізнатися більше про історію
та сучасність Японії студенти
мали не вперше й не востаннє: подібні зустрічі відбуваються періодично. Раніше
політехніків уже знайомили
з оріґамі й каліграфією.
Сторінку підготувала
Анна ГЕРИЧ
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пам’ятка архітектури

Нове життя старих мурів
В

історичному центрі древнього
Львова у будинку № 1 – 3-5, що
на вулиці Князя Романа, розташовані 19-й та 20-й корпуси Політехніки.
З липня 2011 року тут функціонує наймолодший, але вже досить відомий
і популярний у Західному реґіоні
України Інститут права та психології.

Перлина Львова
Щось знакове і символічне є в тому,
що новостворений правничий, психологічний та мас-медійний навчальний заклад має осідок у старовинній кам’яниці,
яка за часів Австро-Угорської імперії
споруджувалася для потреб судової та
пенітенціарної інституцій держави.
Ця наскільки велика, настільки
й велична, ба й навіть помпезна, споруда неодмінно і постійно привертає
увагу не тільки туристів та випадкових
гостей Львова, але й навіть його перебірливих корінних мешканців, вихованих на класичних зразках европейського та українського архітектурних
стилів і природно звиклих до казкового
розмаїття будівельних смаколиків „королівського столичного міста“.

Дещо з історії
Цікаві історія цієї будівлі та місце її
розташування.
Теперішня вулиця Князя Романа
була у давнину частиною Галицького,
або Волоського шляху, що йшов від
Галицької брами на Галич і далі — на
Буковину, Молдавію, Волощину. Перша письмова згадка про неї датується
1382 роком, а перша офіційна назва —
Гончарська (за фахом ремісників, що
тут жили і працювали) — з 1505 року.
З кінця ХVIII ст. назва змінюється на
Галицьке передмістя відповідно до назви
передмістя, оточеного мурами Львова.
Від 1871 року вулицю вважають продовженням Галицької — вулиці середмістя — і її називають так офіційно. Тоді
ці вулиці вже близько ста років були,
по суті, об’єднані.
У 1885 році вулицю знову відокремлюють від Галицької і надають їй ім’я
польського короля Стефана Баторія на
згадку про його політичну діяльність та
урочистий в’їзд у Львів цією вулицею
5 квітня 1576 року і триденний відпочинок по дорозі до місця коронації.
З грудня 1940 року вулицю названо іменем Якова Михайловича

Свердлова — голови ВЦВК Російської
радянської республіки.
У серпні 1941 року їй повертають
ім’я Стефана Баторія, у листопаді
того ж року перейменовують на Вермахтштрассе, а у червні 1944 року втретє називають іменем Стефана Баторія.
Того ж 1944 року вулицю іменують на честь відомого радянського
воєначальника Миколи Федоровича
Ватутіна.
З 1992 року вулиця носить сучасну
назву — імени Князя Романа [Мстиславовича] — Великого князя Київського,
а до того князя Новгородського, Володимир-Волинського, Галицького —
засновника Галицько-Волинського
князівства, знаного також як Роман ІІ
Великий.
Вулиця має довжину 400 метрів,
брукована, непарну її частину засаджено деревами. У 1894 році тут прокладено лінію електричного трамваю,
яку розібрали 2003-го. Студентам,
мабуть, цікаво знати, що у ХІХ — першій половині ХХ ст. на непарному
боці вулиці працювало близько двох
десятків книгарень. На початку непарного боку, там, де тепер невеликий
скверик з фонтаном, у ХVІ — ХVІІІ ст.
стояв невеликий дерев’яний костел
Воздвиження Чесного Хреста, який
кілька разів горів під час воєнних дій.
Востаннє — у 1769 році.
Завершується вулиця невеличким
майданчиком на перехресті з вулицями І. Франка та О. Герцена. Тут, на

колишньому цвинтарі при церкві
Богоявлення Господнього, що з перебудовами простояла від 1386 до
1800 року, знайшли вічний спочинок
козаки Б. Хмельницького, які загинули при штурмі Львова у 1648 році.
У 1853 році на місці церкви закладено
сквер, у якому на початку 1930-х років
тодішня влада фактично на кістках
влаштувала підземні туалети. Сьогодні
у сквері стоїть закладний камінь із написом про те, що тут буде споруджено
пам’ятник українським козакам.

Палац Правосуддя
Окрасою вулиці є будівля колишнього Палацу Правосуддя, а тепер
корпус Львівської політехніки. Вона
має статус пам’ятки архітектури місцевого значення, як, до слова, і будинки
під номерами 2, 4, 5, 6, 9, 12 – 14, 24,
26, 32, 34.
За відомостями дослідника львівської архітектури І. Мельника, ліве
північне крило цієї будівлі виникло на
місці колишнього флігеля палацу Більських-Коморовських (пл. Галицька, 10).
У 1840 році праву офіцину палацу
граф Юзеф Коморовський продав на
аукціоні. Тут розташувався Цісарськокоролівський карний суд.
Для його потреб за проєктом архітектора Юліяна Захарієвича спорудили
новий будинок з потужним центральним ризалітом у стилі класицизму
з пілястрами та трикутним фронтоном.
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Цей будинок простояв до 1891 р., коли
на його місці почали зводити нову
величну споруду Крайового суду, яку
ще називали палацом Правосуддя
(Справедливості).
На місці правого крила палацу
Правосуддя до 1889 р. стояли споруди
монастиря Кармелітів Черевичкових
(Взутих, бо були ще й Босі), заснованого тут на початку XVII ст. У 1784 р.,
у часи реформ цісаря Йосифа ІІ, монастир ліквідували.
Спочатку тут маґістрат та підприємець Буше намагалися створити шовкову фабрику, а коли цей проєкт зазнав
невдачі, наприкінці XVIII ст. австрійська
влада влаштувала у колишньому монастирі в’язницю для кримінальних
злочинців. У тюрмі перебували також
політичні в’язні. „Зігнилі підлоги, з-під
яких проникали в камери клоачні
випари та зграї щурів, вологість, що
покривала стіни, нестача повітря,
свіжої води та страви — такими були
властивості цієї жахливої споруди,
в якій стогнав цвіт нації, закований
в кайдани“, — писав про тюрму „Кармелітів“ дослідник минувшини Львова
Станіслав Шнюр-Пепловський.
З 12 червня 1877 до 5 березня
1878 р. тут у камері (казні) № 44 відбував покарання Іван Франко, про що
свідчить меморіяльна дошка на фасаді
будинку (скульптор А. Галян, 1972 р.).
Великий Каменяр так описав цей період свого життя:
Кому світить сонце, я й сонця не знаю,
Моєму нещастю не буде вже краю.
Я сиджу в в’язниці і терплю неволю.
Плачу й нарікаю на нещасну долю.

Архітектурна і мистецька
вартість споруди
Теперішній будинок споруджено
у стилі неоренесансу за проєктом
Францішка Сковрона у 1891 – 1896 рр.
Фасад будівлі обіймає майже половину непарної сторони вулиці (близько
160 метрів), має три ризаліти. Між
ними влаштовані два проїзди у внутрішній двір. Головний вхід оформлено
порталом з півкруглим завершенням
і картушем. Центральний ризаліт звершений скульптурною групою „Тріумф
Правосуддя“ авторства Леонарда
Марконі. На бічному фасаді, з боку
пл. Галицької, були встановлені жіночі
скульптури „Правосуддя“ та „Законодавство“ (скульптори Л. Марконі та
А. Попель), які не збереглися.
Довгі роки будівля була недоступна
для огляду зсередини через закритий

статус цього об’єкта. У 1939 – 1941 рр.
тут дислокувався штаб радянської
армії, а після війни — командування
і штаб Львівського, згодом Прикарпатського військового округу. Від
тих часів збереглися п’ятикутні зірки
під карнизами. За переказами, одна
з найгарніших кімнат на другому поверсі (№ 205), — оздоблена деревом
та ліпниною, вишуканими шпалерами
на стінах, розписами на стелі тощо —
з 1951 до 1955 рр. використовувалась як
робочий кабінет командувача округу
маршала Радянського союзу І. Конєва.
У 1969 р. будівля перейшла до Львівського політехнічного інституту, і в ній
розташувалися кафедра військової
підготовки та спеціяльне конструкторське б’юро.
Частково збереглося оздоблення інтер’єрів, зокрема — два леви
у центральному вестибюлі авторства
Антонія Попеля (відомого також як
творця пам’ятника Адаму Міцкевичу
у Львові). Поруч розташовувалося
велике дзеркало у дерев’яній рамі
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кінця XIX ст., яке тепер перебуває на
реставрації.
А у вестиб’юлі лівої чистини будинку, що попри менші розміри відзначається своєю вишуканістю та
імпозантністю, на узвишші в обрамлені
масивних напівкруглих кам’яних сходів
із дугоподібними перилами стоїть створена тим же А. Попелем у 1896 р. скульптура міфічної богині з оголеним мечем
у руці. Інколи її називають за грецькою
міфологією Фемідою, інколи — за
римською — Юстицією, що в обох випадках є уособленням правосуддя. Але
враховуючи, що у скульптури відсутні
такі обов’язкові атрибути богині правосуддя, як терези та пов’язка на очах,
її, очевидно, слід уважати богинею
справедливої відплати і покарання,
а саме — Немезидою (дочкою Феміди),
яка також може зображатися з нагайкою у руці. На жаль, ані скульптура, ані,
власне, вестиб’юль зі сходами та настінними розписами тепер недоступні для
загального огляду, оскільки з технічних
причин не використовуються за колишнім призначенням.
Цікаво, що невблаганний час,
війни, революції, стихійні лиха, часті
зміни державних влад та господарів
будинку не вплинули аж надто сильно
на його зовнішній вигляд та інтер’єри,
гірше збереглися настінні розписи.
Про це свідчить технічна документація кінця ХІХ століття та фотознімки
20-х років ХХ століття з фондів Державного архіву Львівської области (ДАЛО).
Володимир КЛЮВАК,
старший лаборант кафедри
цивільного права та процесу ІНПП,
член Національної спілки
журналістів України
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з архіву пам’яти
а час Незалежности, а особливо у рік 70-ліття створення УПА, з’явилося багато матеріялів про бійців нескоЗвпродовж
реної армії. Але скільки про це не писали б тепер, ніколи не вичерпається тема, на правдиве висвітлення якої
довгих десятиліть не тільки було накладено табу, але й роль УПА в українській історії оббріхувалася
усіма можливими і неможливими способами. Сьогодні ми хочемо розповісти про молодих патріотів на прикладі
студентів лише одного навчального закладу. А такі жертовні й безстрашні юнаки і дівчата прийшли у лави
повстанців чи не з кожної школи, інституту, села і міста. Вони не вважали себе ні героями, ні жертвами — вони
просто захищали рідну землю

„Ми зродились із крови народу“
Вишкіл
Вихованці Української учительської
семінарії, яка в 1940 – 1944 роках з ініціятиви і зусиллями професора Яґеллонського університету Володимира
Кубійовича діяла у лемківському місті
Криниці, прагнули стати вчителями,
щоб дати освіту українським дітям.
Вони були молоді, життєрадісні, енерґійні, талановиті. Легко опановували
літературну мову (навчалися вихідці
з різних етнічних західноукраїнських
територій), здобували класичну освіту,
мріяли і кохали. Але воєнні дії внесли
корективи у їхнє життя. Освіта допомогла молодим людям усвідомити
свою приналежність до нації, свободу
якої можна було здобути лише боротьбою з окупантами. Тому поруч
із навчальною програмою студенти
поглиблено вивчали історію рідного краю, займалися спортом, а деякі
з них стали членами підпільної групи
ОУН-р (революціонерів-бандерівців),
яка від весни 1942 року діяла у бурсі
(гуртожитку) „Колонія“.
У своїх пізніших спогадах, перебуваючи в еміґрації, тодішній директор
семінарії Омелян Цісик писав: „А що ж
сталося з тим живим словом, з тим
скарбом, яким молодь живилася на
лекціях рідної літератури та історії?
Де ділася та рідна пісня, якою дзвеніла не тільки школа, але майже ціла
Криниця? Чи пропало те все? Чи наша,
учителів, праця пішла намарне? Чи
сліду по ній не осталося? Важко на
ці питання відповісти… Частина з них
разом зі своїми насильно виселеними
батьками пішла у світ із закінченою фаховою освітою, а частина — у чужі світи
з невимовним болем по втраченій
Батьківщині… Велика частина юнаків
заповнила ряди УПА. Вони довгий
час вели бої з ворожими військовими
частинами та були провідниками маршових відділів на своїх, так добре їм
знаних, верховинах…“.
Навчаючись, семінаристи нелеґально відвідували вишкільні організовані заняття, які в лісі на Парковій горі

провадив ідейний
вихователь молоді
Мирослав Котович
(на світлині), а також підпільники
з вищого проводу.
„Досвітком ми
викрадалися з бурси через балкон
і йшли на визначене місце. Добре
не пам’ятаю всіх, хто був у тій першій
групі; пригадую лише деяких хлопців.
Це були: Микола Філь, обидва Михайли Федаки, Остап Фака, Василь
Дмитришин, — розповідав Анатоль
Вороняк. — Хлопці дуже переживали, коли ставали в ряд на „струнко“
і пошепки промовляли Декалог ОУН.
Це було небезпечно, бо коли б німці
накрили нас, то розстріляли б або
загнали в концтабір. Цікаво те, що
ніхто з бурсаків, які не належали до
нашої організації, не звернув уваги
на наші нічні-досвітні відлучення.
По вишколі кожний із нас мав уже
свою групу, з якою провадив заняття,
але це відбувалося вже в кімнатах
бурси“.
Згадаймо цих юнаків і дівчат поіменно.

Анатоль Вороняк
(псевдо „Хмара“)
Народився у 1925 р.
в с. Чермно на Холмщині, повіт Томашів,
у селянській сім’ї.
Був свідком руйнування церков і нападу польських банд
на українські села.
Навчаючись в Українській учительській
семінарії, був активним учасником
художньої самодіяльности і спортсменом, головою (старостою) шкільної
самоуправи і очолював шкільний
курінь молоді.
Зі спогадів учительки Наталії Волошинської: „З хлопців добрими

і серйозними учнями були Анатоль
Вороняк, молодший і старший Федаки та багато инших… Мені особливо
запам’ятався Шевченківський концерт,
на який директор Омелян Цісик підготував з учнями містерію „Великий
льох“. Ведучим у цій містерії був Анатоль Вороняк. Він також дуже гарно
декламував „Кавказ“, за що отримав
бурхливі оплески“.
З 1940 р. юнак був членом ОУН-р,
у 1942 – 1943 рр. пройшов оргвишкіл.
У 1944 р. — він уже в активному підпіллі під псевдо „Хмара“, бере участь
у роззброєнні німецької поліції у селах Гладишів і Крампна. Пройшов
спецвишкіл підпільної праці. Влітку
1945 р. за дорученням райпроводу ОУН
спільно зі „Смирним“ (товаришем із
семінарії Михайлом Федаком, сином
Теодора) організував групу на Західній
Лемківщині.
У 1945 р. заарештований енкаведистами, які передали його в руки
польського уряду безпеки. За два
місяці звільнений з ув’язнення через
брак доказів проти нього. Разом зі
„Смирним“ створив бойову групу
самооборони і роз’яснював лемкам
політику переселення українців зі своїх
питомих земель до УРСР.
Райпровід „Бескид“ (після реорганізації — „Верховина“) у вересні
1945 р. доручив молодому підпільнику
очолити відповідальні реферантури під проводом „Пугача“ (Миколи
Філя — ще одного товариша із семінарії). Виконуючи завдання, 29 червня
1946 р. Анатоль потрапив у засідку
прикордонної застави польського
війська. На щастя, встиг знищити всі
документи і прикинувся „невинним“
хлопцем. „Тож мене не передали до
уряду безпеки, — розповідав пан
Анатоль, — а тільки до штабу 32-го
полку польського війська, де я виконував функції перекладача“. Досвід
підпільника, впевнена поведінка
і прихильність польського офіцераантикомуніста зробили свою справу:
після піврічного ув’язнення „Хмару“
звільнили.
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Оселився у Любліні. Працював чорноробом на залізничному двірці і навчався у вечірній школі, згодом закінчив
загальноосвітній ліцей та Вищу економічно-кооперативну студію і працював
у споживчому кооперативі. У 1956 р.
брав участь у І з’їзді Українського суспільно-культурного товариства. Був
автором Альбому українських церков,
який вийшов друком у Лондоні.

Микола Філь
(псевда „Пугач“, „Думич“)
Народився у 1923 р.
в с. Жапалів Любачівського повіту
в селянській родині.
В Українській учительській семінарії
організував камерний бурсацький
хор, в якому співало
15 – 20 семінаристів,
і був його дириґентом.
Після матури, в 1944 р., став командиром бойової групи УПА, а в січні
1945 р. призначений провідником ОУН
в надрайоні „Бескид“. Обійшов усю Західну Лемківщину (повіти Коросно, Ясло,
Горлиці і Новий Санч).
У 1947 р., коли збройні загони УПА
були майже розбиті, пробився з частиною проводу в американську окупаційну
зону в Німеччині. Оселився в М’юнхені.
Працював у різних редакціях українських
видавництв. Навчався в Українському
Вільному Університеті, захистив ступінь
маґістра, а опісля — доктора гуманітарних наук. Тривалий час очолював
редакцію часопису для молоді. Тяжкі літа
у підпіллі, великі зусилля в праці і науці
підірвали здоров’я. Помер у 1983 р.

[•]

Євген Мельничук
(псевдо „Білий“)
Народився у 1926 р.
в с. Молодятичі на
Холмщині у селянській сім’ї. Початкову
школу закінчив у рідному селі, з 1943 до
1944 рр. навчався
в Українській учительській семінарії
в Криниці.
Член підпільної ОУН-р від 1943 р.
Пройшов спецвишкіл конспірацій і дій
у підпіллі. Влітку 1945 р. заарештований
НКВД і переданий у руки польської безпеки, яка змушена була випустити його
через брак доказів вини. Майже два місяці арешту не зламали юнака, який, захищаючи лемківську землю, продовжив
боротьбу тепер уже проти комуністичної
влади. Був у бойовій групі „Смирного“
(Михайла Федака), за наказом райпровідника перейшов до праці в проводі
ОУН надрайону „Бескид“, провідником
якого був „Пугач“ (Микола Філь).
Коли об’єднані дії прокомуністичного
польського і чеського військ розбили
збройні сили УПА, Євген з групою бійців
пробивався в американську зону. Недалеко від австрійського кордону в сутичці
з чеською безпекою був важко поранений
і потрапив у полон. Підлікувавши полоненого, чехи віддали його в руки НКВД. Допити у в’язницях Львова, Києва, Харкова,
вирок — 25 літ концтабору. Перейшов
етапами до різних гулагів Сибіру і Казахстану. 1955 р. звільнений по амністії.
Помер у Тернополі на 36-му році життя.
Підготувала Ярослава ВЕЛИЧКО

Бурсацький хор. У центрі — дириґент семінарист Микола Філь. 1944 р.

Далі буде.
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наш календар
28 жовтня — День автомобіліста
і дорожника.

Пам’ятні дати
25.10.1657 — гетьманом України
обрали Івана Виговського.
25.10.1825 — народився Йоган
Штраус, австрійський композитор,
„король вальсів“.
25.10.1838 — народився Жорж Бізе,
французький композитор, автор
опери „Кармен“.
25.10.1855 — народився Дмитро
Яворницький, відомий український
археолог, етнограф, історик і письменник.
26.10.1863 — у Женеві створено
організацію Міжнародний Червоний Хрест.
26.10.1612 — запорожці на чолі
з Петром Сагайдачним з одного
боку, а поляки з иншого здобули
Москву.
26.10.1947 — початок наймасовішої
у повоєнний період депортації
українців західних областей.
27.10.1728 — народився Джеймс
Кук, англійський мореплавець,
який відкрив Австралію.
27.10.1745 — народився Максим Березовський, відомий український
композитор.
27.10.1782 — народився Нікколо Паґаніні, італійський скрипаль-віртуоз
і композитор.
27.10.1811 — народився Ісаак Меррит Зінґер, американський винахідник швейної машинки.
27.10.1887 — померла Олександра
Псьол, українська поетеса-демократка.
27.10.1931 — померла Христина
Алчевська, українська поетеса.
28.10.1894 — помер Омелян Огоновський, український літературо
знавець, автор „Історії літератури
руської“.
29.10.1783 — помер Жан Ленор
д’Аламбер, французький просвітитель, філософ, математик і фізик.
29.10.1889 — народився Нестор
Махно, лідер селянського руху
в Україні, „гуляйпільський батько“.
29.10.1914 — Українські Січові
Стрільці перемогли російські війська на горі Ключ у Карпатах.
30.10.1839 — народився Альфред
Сіслей, французький маляр.
30.10.1947 — помер Юрій Клен,
український поет і літературознавець.
30.10.1953 — помер Імре Кальман,
угорський композитор, автор оперет „Сільва“, „Циганський барон“.
31.10.1853 — народився Микола
Кибальчич, автор проєкту ракетного двигуна.
31.10.1884 — померла Марія Башкирцева, українська художниця.
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лицар чину

Юліян Вассиян:

„Для одиниці нація — не абсолютна
вартість, а форма творчого буття“
збірки творів мислителя,
хоч його творчого доробку
вистачить на десять томів. Лише поодинокі статті
з „Розбудови нації“, друкованого органу Проводу
Українських Націоналістів,
можна знайти в інтернеті.

Учений, воїн,
втікач…

Майже шістдесят років
тому на вічну ватру відійшов ідеолог ОУН Юліян
Вассиян.

Парадокс історії
і пам’яти
Власне, парадокс
у тому, що майже ніхто
з тих українських інтелектуалів минулого і теперішнього століття, які хоч
трохи знали про мислителя, не сумніваються у його
геніяльності та вагомому
вкладі в розвиток суспільно-політичної думки, але
ґрунтовно життя і творчість
самого Вассияна досі ніхто
не досліджував. Тому вони
залишаються маловідомі й не до кінця належно пошановані в сучасній
Україні. Однією з причин
такого стану є його дов
ге проживання і зосередження творчої діяльности
в еміґрації, а якщо доступ до українських архівів
для дослідників є доволі
складним через політичну
кон’юнктуру, то добратися до Праги, Парижа чи
Едмонтона не всі можуть
через фінансові труднощі.
Бракує не тільки фахового дослідження й аналізу, — досі не з’явилося
в Україні жодної окремої

Кабінетний вчений-філософ та підпільний революціонер народився у 1894 році
на Львівщині (с. Колоденці
Кам’янко-Бузького району)
у патріотичній учительській
сім’ї. Академічна гімназія,
що стала кузнею патріотизму для багатьох діячів
українського підпілля, початок філософських студій
у Львівському українському таємному університеті
(1922 – 1924) та їх завершення у Карловому, а також студіювання слов’янських мов
в Українському педагогічному інституті формують геніяльного українського мислителя із науковим ступенем
доктора філософії. Дух воїна
в Юліянові гартували Легіон
Українських Січових Стрільців, а згодом УГА, з якими
пройшов усю воєнну кампанію у 1914 – 1920 роках.
Мовити про активну діяльність в Українській крайовій студентській раді, яка
тісно співпрацювала з УВО,
та инших молодіжних підпільних організаціях, участь
у конференціях (1927, 1928)
та Конґресі українських націоналістів (1929), на якому
став учасником Проводу
ОУН, численні філософськопубліцистичні статті у пресі
українського підпілля — це
в загальних рисах окреслити
його роль у нашому державотворенні.
Проте, як і багатьом лицарям чину тієї доби, Юлія-

ну Вассияну судилася поразка. Не тільки національна,
але й особиста. Львівські
„бригідки“, дрогобицька
тюрма, „Береза Картузька“,
німецькі концентраційні
табори за більш, ніж десятиліття надірвали здоров’я
революціонера. У 1950-му
він тікає до США, де доживає свій вік у бідності, працюючи прибиральником.

Спроба
„воскресити“
філософа
Об’їздити й опрацювати
архіви, де збереглися дані
про українського борця
і філософа ХХ століття, наважилася львівський політолог Устина Стефанчук,
докторантка Українського вільного університету
в Мюнхені. Дослідниця
життя і творчости Юліяна
Вассияна за власні кошти
протягом року відвідала
й опрацювала київський
Центральний державний
архів вищих органів влади та управління України,
архіви Карлового університету та Клементінуму,
НТШ у Сарселі (Франція),
УВУ в Мюнхені, велику
частину бібліотечних та
архівних матеріялів у Польщі. Наступним буде архів
університету Альберти (Едмонтон, Канада), де „осіли“
особисті документи ідеолога ОУН. Зокрема, його
щоденники. Для цієї подорожі Устині став доречним
міжнародний грант, який
здобула на реалізацію свого задуму.
— Я закінчила кафедру
політології ЛНУ імени Івана
Франка, навчалася в аспірантурі ІГСН Львівської
політехніки, але прізвище
Вассиян уперше почула
в Мюнхені. Юліян Вассиян,

по суті, є співтворцем ОУН.
Цікавим є міцне філософське підґрунтя його поглядів, викладених здебільшого у публікаціях періодичних
видань того часу („Розбудова нації“, „Національна думка“, „Студентський вісник“,
„Державна нація“ й ин.),
промовах, наукових працях.
Там є здоровий прагматизм
і чітка оцінка стану націо
нального організму. Під
час львівських студій Юліян
Вассиян вивчав психологію,
тому до названих причин
занепаду національної потуги (брак духового зусилля,
самокритики і національної
єдности, послуговування
у творенні національного
життя зразками чужого досвіду — авт.) він старанно
підбирає наукове обґрунтування, вказуючи на першооснови історичного стану
речей.
Ідеї філософа й ідеолога часом навіть дуже
далекі від поглядів еміґрантів-сучасників, у колі
яких працював Вассиян
(Сціборського, Андрієвського, Бойдуника, Донцова). Націоналізм Вассияна — рівноправна тріяда
„Людина-Бог-Нація“. Саме
людина як творча особа
стоїть на першому місці,
бо філософ переконаний —
„людський первінь“ має
бути в центрі націоналізму
і світобудови. Багато думок
мислителя перегукуються
з філософією екзистенціялізму. Про це окремий
розділ моєї наукової праці.
Після наукового захисту
в УВУ маю намір написати
науково-популярну книгу про Юліяна Вассияна.
Сподіваюся, читачі у мене
знайдуться, — ділиться
думками дослідниця.
Анна ГЕРИЧ
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великі митці
кби Михайло Бойчук не покинув Париж у 1910-му, ймовірно, стиль
Я
неовізантизму став би одним із головних напрямів у мистецтві аванґарду ХХ століття, каже професор кафедри історії і теорії мистецтва

Львівської національної академії мистецтв, доктор філософії з мистецтвознавства (УВУ, М’юнхен) Ярослав Кравченко. Він — син одного
з „бойчукістів“ Охріма Кравченка — автор таких праць, як „Школа
Михайла Бойчука: Охрім Кравченко. Художник і час“ (2005), „Школа
Михайла Бойчука: тридцять сім імен“ (2010). Із науковцем спілкуємось
напередодні 130-річчя від дня народження засновника бойчукізму

Михайло Бойчук: недомальоване життя

Із села — до
мистецької
столиці
— Перше, що вражає —
географічна широта
творчої присутности
М. Бойчука…
— М. Бойчук рано вилетів
із рідного гнізда — села
Романівка на Тернопільщині. У молоді роки йому
дуже щастило. Згодом він
розповідатиме історію, як
сільський учитель помітив
його талант, дав оголошення в газету „Діло“ — і хлопцем вирішив заопікуватися львівський художник
Юліян Панькевич. 15-літній

[•]

„Пророк Ілля“ 1912 – 1913 рр.

Михайло приїжджає до
Львова, вчиться в Ю. Панькевича, знайомиться з Богданом Лепким, його представляють Митрополитові
Шептицькому. Завдяки
стипендії НТШ, а потім підтримці Митрополита він
отримав всебічну художню освіту: був на студіях
у Варшавській академії
мистецтв, зі срібною медаллю закінчив Краківську академію, студіював
у Мюнхені, а в 1907-му
приїхав у Париж, де став
однією з центральних фігур української громади.
Аванґардистське паризьке середовище спонукало митця піти не
в офіційну академію,
а в напівприватну школу
академію Рансон (де панували засади вільного
творчого мислення) і почати власний експеримент.
Він заснував групу „Відновлення візантійського
мистецтва“, до якої належали Микола Касперович, Софія Налепинська,

Софія Сеґно, Софія Бодуен
де Куртене, ин. Цікаво,
що таке інтернаціональне
оточення Михайло Бойчук
зумів українізувати. Гадаю,
у круговерті мистецького
Парижа українець мусив
перетинатись і з відомими
мистцями, як Пабло Пікассо чи Анрі Матіс. На фоні
тогочасного европейського аванґардизму (фовізм,
кубізм, експресіонізм, супрематизм), схильного
до декоративности й абстрактности, М. Бойчук
при загальному потягу
до площинности все-таки
зберігав елементи фіґуративности в своїх роботах.
Крім цього, шукав давні
технології, сам розтирав
фарби і використовував
темперу тоді, коли домінували олійні фарби. Тож
навіть технологічно неовізантисти вирізнялись.
У 1909-му М. Бойчук експонує кілька своїх творів
на виставці, а наступного
року на Салоні незалежних
неовізантисти зробили
справжній фурор. І після
цього М. Бойчук… раптово залишає Париж і їде
до Львова. Можливо, це
було пов’язано з тим, що
в нього — простого чоловіка з галицького села —
закохалася представниця
знатного шляхетського
роду Софія Сеґно, що спровокувало скандал в аристократичному середовищі.
Хтозна, чи не став би неовізантизм явищем рівня
світової культури, якби
художник тоді не поїхав із
французької столиці?..

Майстер і учні
— Над чим митець працював у Львові?
— Реставрував іконопис
у Національному музеї.
Знаємо, що працював над
монументальними розписами каплички на тодішній
вулиці Петра Скарги у Львові, також в Ярославі (нині
Польща), селі Словіта біля
Золочева. Та нічого не збереглось, а авторство віднайденого у словітському монастирі фраґмента фрески
залишається нез’ясованим.
Треба мати на увазі, що
в 1930 роках у Києві та в кінці 1950-х у Львові доробок
М. Бойчука був знищений.
Зі львівського періоду збереглася частина живопису
та дві ікони „Пророк Ілля“
і „Тайна вечеря“. Це заслуга Ярослави Музики. Вона
сховала роботи М. Бойчука
після того, як він поїхав на
Чернігівщину (реставрувати церкву Розумовських)
і з початком Першої світової війни як підданий Австро-Угорської імперії був
інтернований російською
владою в Арзамас. Свого
часу Я. Музика передала
в Національний музей зібрану мистцем колекцію
ікон (згодом її знищили);
инша частина робіт пізніше потрапила в Галерею
мистецтв.
В альбомі-каталозі збережених творів М. Бойчука,
виданому 2010 року, ми зафіксували 78 ориґінальних
робіт (це графіка, акварелі,
Закінчення на 14 с. →
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→ Закінчення. Початок на 13 с.

рисунки, ікони, малярство)
і фотографії 23 втрачених
праць. Проте згодом в одній
із приватних колекцій у Львові „знайшлося“ ще 12 малюнків художника, їхні копії
передано у Тернопільський
обласний художній музей.
— Яким був київський період М. Бойчука?
— Першими культурними
акціями молодої Української держави було створення у 1917 році академій — наук, мистецтв. Серед
представників останньої
були Василь і Федір Кричевські, Юрій Нарбут, Микола
Бурачек, инші. На запрошення Михайла Грушевського М. Бойчук очолив
майстерню ікони і фрески,
яку згодом більшовики перейменують у майстерню
монументального живопису. Тобто релігійний акцент
перекреслять, але митцеві
й далі закидатимуть, що
його червоноармійці і селяни більше нагадують
апостолів, ніж революціонерів… У 1922 році відбувся перший випуск УАМ —
основна група бойчукістів:

[•]

Михайло Бойчук.
Молочниця. 1910-ті рр.

Василь Седляр, Іван Падалка, Оксана Павленко,
Сергій Колос, инші. Саме
художнє явище отримало
назву „бойчукізм“. Спершу
воно сприймалося як позитивне, М. Бойчук користувався авторитетом, бойчукістів знали за кордоном.
Їхньою великою роботою
були розписи Селянського
санаторію в Хаджибеї біля
Одеси. Селяни потім казали
„гарно, як в церкві“: зображені постаті приземлені,
масивні, застиглі — джоттівського характеру. Треба
сказати, Джотто й італійський Проторенесанс, який
наблизив релігійне мистец
тво до реальности, був ідеалом для М. Бойчука, як
і мистецтво українського
Середньовіччя. Також знаходимо паралелі між бойчукістами і мексиканською
школою монументального
живопису, співзасновником
якої був Дієго Рівера; з ним
М. Бойчук був знайомий.

Немистецькі
експерименти
— Цікаво, що перші в Росії революцію 1917-го привітали не художники-реалісти,
а аванґардисти: комуністичні ідеї відповідали їхнім
мистецьким завданням —
повалення буржуазного

[•]

устрою і творення нового
суспільства. Кубофутуристи
кинулися підтримувати радянську владу, а вона з ними
розправилась, заявивши, що
пролетаріят такого мистец
тва не зрозуміє. Атмосфера
загальної піднесености захопила й бойчукістів. Вони
беруться за розпис Луцьких
казарм у Києві: після релігійного мистецтва „червоноармієць, який убиває гідру
контрреволюції“ здається
нонсенсом, але насправді
митці були абсолютно щирі…
— Коли вони зрозуміли
ефемерність комуністичних ідеалів?
— Мистецтво бойчукістів
було глибоко національне — це й стало причиною
їх цькування. Скажімо, „Свято врожаю“ в Харківському
червонозаводському театрі:
у зображених бойчукістами
селянах, які мали радше
національно-іконописний
характер, ідеологам соцреалізму забракло радянської
дійсности і радости — врешті з’явилися реалістичні постаті, з портретами
Сталіна і т. д. І це, уявіть,
після голоду 1933-го… Таке
перемальовування стало
трагедією для бойчукістів.
Зрештою, воно їх не врятувало. Коли відповідно до
постанови ВКПБ 1932 року

М. Бойчук, І. Падалка. Повернення селянської родини із косовиці.
Фраґмент розписів Луцьких казарм у Києві. 1919 р. (не збереглося)

[•]

М. Бойчук, А. Іванова.
Селянська родина.
Селянський санаторій
ім. ВУЦВК в Одесі. Фреска.
1928 р. (не збереглася)

було ліквідовано всі асоціяції митців, натомість створено одну Спілку художників
і визначено єдиний напрям
розвитку мистецтва — соц
реалізм, із формалістами
почали боротьбу. В Україні
формалізм, зокрема бойчукізм, ще й ототожнювався
з націоналізмом. У листопаді 1936-го почалися арешти,
розстріли художників. Далі
зустрічаємо хіба негативні
оцінки М. Бойчука, зрештою, це ім’я намагалися
взагалі забути. Хіба за кордоном вийшли дві великі
публікації про нього — Івана
Вигнанця і Святослава Гординського. А в Україні лише
з кінця 1980-х ім’я митця
почало повертатися до нас,
зокрема завдяки Сергію Білоконю, Неллі Престаленко,
Олені Ріпко, Ігореві Гереті.
Довгий час про долю бойчукістів багато чого було
невідомо: наприклад, точна дата смерти М. Бойчука
чи доля його дружини. Порівняно недавно з’явилися
архівні матеріяли зі списками призначених до розстрілу — серед них М. Бойчук,
його учні. Це означає, що
художників, як і літературний цвіт, винищували
планомірно.
Спілкувалась
Ірина ШУТКА

[молодіжна політика]
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Данина пам’яті та пізнання минувшини

Т

радиційним для студентів Інституту
комп’ютерних технологій, автоматики та метрології Політехніки стало вшанування пам’яти героїв, які відстоювали
право України на незалежність. На початку жовтня Колегія та профб’юро студентів ІКТА організувала екскурсію в Національний музей-меморіял жертв окупаційних режимів „Тюрма на Лонцького“.
Студенти з сумом розглядають експонати музею, дехто знаходить у розстрільних списках однофамільців, можливо, це їхні родичі…
Музей-меморіял постав на місці, де
діяли каральні органи трьох окупаційних
режимів: польського, німецького та
радянського. Експозиція музею представлена реконструйованим інтер’єром
кабінету слідчого, фотолабораторією та
автентичними тюремними камерами.
Планування приміщень збереглося
в тому вигляді, в якому вони були ще за
останніх „визволителів“ — радянської
влади, що залишила найкривавіший слід
в історії не лише в’язниці.

Масові розстріли кінця червня
1941 року в приміщенні в’язниці № 1
(„Тюрма на Лонцького“) та инших
в’язницях Західної України демонструють страх радянської влади перед
свідомим українським населенням.
З 22 до 28 червня 1941 року у цій тюрмі
було знищено 1681 особу. Свою лепту
в терор вклали й німецькі окупанти, які
розташували тут гестапо.
В’язнями „Тюрми на Лонцького“
були, зокрема, видатні провідники українського народу: Степан Бандера, Катерина Зарицька, Іван Климів, В’ячеслав
Чорновіл, Ірина Сеник та багато инших.
— Це музей трагедії багатьох українських сімей, музей скалічених доль
і відібраних життів, — ділиться думками
від побаченого студент групи УІ-21 Сергій Шах. — Цей Меморіял для нас
є пам’ятником та спомином про мільйони знищених патріотів нашого краю.
Тарас КРЕТ,
студент п’ятого курсу ІКТА
Львівської політехніки

змагання

Козацький гарт політехніків

У

  день Покрови Пресвятої Богородиці 1942 року була створена Українська повстанська армія. На честь свята
Колегія та профком студентів і аспірантів Львівської політехніки започаткувала проведення спортивних змагань
у козацькому дусі.
Цьогоріч патріотичні змагання „Козацький гарт“ зібрали п’ять студентських команд, які представляли свої
інститути (ІЕПТ, ІКНІ, ІКТА, ІМФН та ІГСН).
Вони змагалися у перетягуванні канату,
підніманні колоди, в рукоборстві та, як
жарт для настрою, поїданні вареників.
Обов’язковим атрибутом козаків-полі-
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техніків стала українська вишиванка. До
суддівського колективу, який оцінював
команди, входили викладачі кафедри
фізичного виховання Політехніки.
Переможцем змагань стала команда
ІКТА, друге місце посіла команда ІЕПТ,
відповідно третє місце — команда
ІМФН. Як розповів капітан команди
Інституту комп’ютерних технологій,
автоматики та метрології Назар Береза,
„такі змагання — це демонстрація командної гри. Перемога залежить не від
однієї особи, а від злагодженої роботи
кожного учасника“.
„Козацький гарт“ став гарною нагодою
для студентів перевірити свої сили та вміння, згуртувавши їх задля досягнення спільної мети. Особливу
подяку студентство
висловлює завідувачу
кафедри фізичного виховання Віктору Корягіну і голові Колегії та
профб’юра студентів
ІЕПТ Івану Сидорчуку
(за особливу активність в організації).
Тарас КРЕТ

Навчально-оздоровчий табір
„Політехнік-2“ (смт. Славське)
ввійшов у трійку переможців
огляду-конкурсу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку у 2012 році. Таке рішення
відповідна реґіональна комісія
Львівської облдержадміністрації
шляхом відкритого голосування
ухвалила за результатами виїзного засідання та поданих на її розгляд матеріялів.
На свято Покрову Пресвятої Богородиці, 14 жовтня, в навчальнооздоровчому таборі „Політехнік-2“ (смт. Славське) відкрили та
освятили каплицю зі скульптурою
Божої Матері. Музичне оформлення свята створив Народний
чоловічий хор „Орфей“.
Цитадель — місце концентраційного табору „Шталаг-328“ — стала
національною пам’яткою. Це
зазначено у постанові Кабміну
№ 929 від 10 жовтня 2012 р.
„Про внесення об’єктів культурної спадщини національного
значення до Державного реєстру
нерухомих пам’яток України“.
Статус національної пам’ятки
відкриває нові можливості для
музеєфікації і збереження цього
місця пам’яти.
20 жовтня відбувся молодіжний
велопробіг місцями повстанської
слави, присвячений 70 річниці
створення УПА. Учасники проїхали маршрутом: пам’ятник
С. Бандері — с. Білогорща (місце
загибелі Р. Шухевича) — мікрорайон Рясне (місце криївки
УПА) — вул. Мечникова (Меморіял УПА) — вул. Лисенка (Музей
національно-визвольних змагань) — пл. Ринок. У межах заходу учасники вшанували пам’ять
вояків УПА, дізналися чимало
цікавого з розповідей, співали
повстанські пісні. Дрес-кодом
була вишиванка.
В Українському католицькому
університеті 19 – 20 жовтня
відбулася Міжнародна наукова
конференція з нагоди 20-ї річниці заснування Інституту Історії
Церкви. Учасники обговорювали
тему „Греко-Католицькі Церкви
в умовах тоталітарних режимів
у Центрально-Східній Европі
у другій половині XX ст.: стан
і перспективи досліджень“.
За матеріялами інформаґенцій
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студентський лідер

Власний розвиток сьогодні — процвітання
України в майбутньому

Ц

я дівчина знає чимало про міжнародну співпрацю та різноманітні студентські стипендійні програми. Випускниця Інституту
комп’ютерних наук та інформаційних технологій (бакалавр) та
Інституту права та психології (маґістратура) Львівської політехніки Соломія Максимович очолює міжнародний відділ Колегії та
профкому студентів та аспірантів, вміє успішно втілювати свої
задуми у діяльність, яка сприяє розвиткові студентства.

— Вступивши до університету,
я увійшла до міжнародної студентської
організації ВЕST. Тут одразу мала можливість провадити активну діяльність,
організовувати різноманітні заходи,
наприклад, симпозіуми студентів (на
цей захід приїжджала молодь із різних
університетів Европи). Такі заходи не
лише сприяли обмінові досвідом із
найрозвинутішими европейськими
вишами, а й давали можливість почути свіжі думки про розвиток освіти
в Україні, погляд на якість знань студентства, які би надалі сприяли успішному працевлаштуванню, — розповіла
Соломія.
Чимало роботи разом з колегами
дівчина проробила і для підготовлення
та проведення Інженерного ярмарку
кар’єри та комп’ютерного фестивалю
Decoded — ці заходи стали традиційні
для ВЕST і відбуваються щороку.
Аби розширити коло своєї діяльности, дівчина невдовзі почала працювати в міжнародному відділі Колегії
та профкому студентів та аспірантів
Політехніки.
— Щоб створити сильну команду,
я разом із тодішнім очільником цього
відділу Олександром Явлінським вирішили передовсім залучити людей з ін-

ститутських профб’юр до
міжнародного відділу
Колегії та профокому. Це
дало можливість ефективніше поширювати інформацію між політехніками. З новою
командою проводили Міжнародний
освітній форум, різноманітні проєкти
для покращення знань англійської
мови (Improve your English), на яких
студенти через перегляд фільмів, ігри
та презентації освітніх програм долали
мовний бар’єр.
Для себе великий плюс роботи
у міжнародному відділі дівчина вбачає
передовсім у можливості через спілкування поліпшувати свої знання іноземної мови, заводити цікаві знайомства
з молоддю із різних куточків Европи,
відкриваючи для себе нові культурні
обрії, відвідувати цікаві країни та довідуватися про освіту там (у межах
студентських обмінів від організації
ВЕST побувала в Італії (у Мілані та Турині), Румунії (Яси) та з міжнародним
відділом їздила до Польщі).
— Із власного досвіду можу сказати — молодь всюди однакова, тому
дуже просто спілкуватися з іноземцями, незважаючи на те, що всі виховані в різних культурних традиціях,

із різним світосприйняттям. Але тим не менше,
коли потрапляєш у якесь
студентське середовище, всі дуже толерантні
один до одного і завжди
є повага та розуміння.
Думаю, завдяки різним
студентським обмінам
ми змогли також презентувати українців із
позитивного боку.
Але робота у міжнародному відділі не обмежується лише
проведенням заходів та студентських
обмінів. Зараз готують брошуру з рекомендаціями для тих студентів, яких
цікавить навчання за кордоном:
— Своїми рекомендаціями та
роз’ясн еннями хочемо підтримати
студентів, показати, що все не на
стільки складно. Наша діяльність полягає у тому, щоб допомагати молоді
звернутися до ґрантодавців та знайти
стипендійні програми. Бо є чимало
компаній, які за чималі кошти начебто допомагають студентам знайти
університети, де ті могли би навчатися, але при тому насправді нічого не
гарантують, — зауважила очільник
міжнародного відділу.
Соломія й сама має досвід розроб
лення проєктів для особистої участи
у стипендійних програмах.
— Для мене навчання за кордоном — передовсім можливість почерпнути новий досвід, щоб повернутися
й реалізовувати це все на практиці.
Адже власний розвиток сьогодні —
процвітання України в майбутньому.
На моє переконання, в нашій державі
є всі можливості для самореалізації
молоді.
Вільний час моя співрозмовниця
використовує на саморозвиток: удосконалює знання англійської та німецької
мов, багато читає. Її захоплюють різноманітні напрями сучасної української
літератури. Про новинки найчастіше
довідується з інтернету та від друзів.
Надзвичайно подобаються твори Марії
Матіос, Галини Вдовиченко, Володимира Лиса. Ще дівчина захоплюється танцями, кілька місяців навчалася танго.
А надихнув на це вечір танго в центрі
міста. Зараз хоче навчитися й инших
видів танцювальних па.
Наталія ПАВЛИШИН
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Романтика пригод через візуальний ряд
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7 – 28 жовтня у Львівському національному академічному театрі
опери та балету імени
Соломії Крушельницької
відбудеться прем’єра балету „Корсар“ Адольфа
Адана. У Львові востаннє
цей балет глядач бачив
ще в 1950 році. Про нього
й сучасну українську сценографію — розмова з народним художником України,
художником-постановником Львівської опери Михайлом Ринзаком.

— Михайле Йосиповичу,
хотілося б розпочати
розмову із майбутньої
прем’єри театру у цьому
сезоні — балету „Корсар“.
Які сценографічні акценти
Ви зробили у цій балетній
постановці?
— „Корсар“ — це наша
друга спільна робота із відомим балетмейстером,
заслуженою артисткою
Росії Юлією Малхасянц
(Большой театр, Москва).
Першою ластівкою був
„Дон Кіхот“ — балет, який,
судячи з відгуків, дуже полюбила львівська публіка.
Тож, порівнюючи ці балетні
постави, можу сказати, що
у „Дон Кіхоті“ я намагався
передати еспанський дух
через пейзажі, вбрання,

сценографічні концепції. Це
дасть змогу привабити до
театру глядачів різного віку.

і глядачі легко прочитували
цей символічний акцент.
Задля того я сам двічі їздив
до Еспанії, приглядався до
ландшафтів, людей, їх мови.
А самого Дон Кіхота я бачив
не комічним недорікуватим
персонажем, а таким собі
філософом, заглибленим
у власний світ.
У „Корсарі“ инша специфіка. Як відомо, сюжет
лібретто цього балету —
передовсім данина епосі
романтизму: нещасливе
кохання, невільничий ринок, гарем, корсари, море,
пригоди… Тож ми у сценічному живописі та костюмах
прагнемо донести цю романтику пригод через візуальний ряд майбутньої постави. Тобто у цих балетних
поставах абсолютно різні

— А як працюється із запрошеним, „чужим“ балетмейстером?
— Юлія Малхасянц — відомий постановник балетів
на сценах багатьох музичних театрів від Мексики до
Росії, не кажучи вже про західноевропейські держави.
Тож співпраця з професіоналом — це цікавий та необхідний досвід і для нашого
театру.
Щодо співпраці в царині
сценографії, то на початку
було складно: балетмейстер не до кінця поділяла
мою точку зору щодо концепції, скажімо, того ж „Дон
Кіхота“. А коли побачила
вже макет і ескізи костюмів
у кольорі, то одразу змінила свою думку. Так було
і з „Корсаром“. Окрім цього,
Юлія Малхасянц вишколює
нашу балетну трупу: в неї
після репетицій танцівники
виходять мокрі (наче щойно з води) і скидають по
3 – 4 кг ваги за один раз.
Така віддача не може не
позначитись на якості самої постановки, також дозволяє вповні реалізувати
творчий потенціял балетної
трупи, а це дуже важливий
аспект дальшого розвитку
львівської балетної школи
загалом.
— Які проблеми є найгостріші у підготовці
молодого покоління театральних художників?
— Одна з проблем сучасної
української сценографії —
це те, що багато молодих
художників не розвиває
внутрішнього слуху до музики чи танцювальної пластики. Вони просто відтворюють гарну картинку, не
прагнучи створити щось
своє, ориґінальне, нема
художнього пошуку. Дехто з молодих проголошує,
що має свій якийсь аж

надто ориґінальний підхід
до оформлення постави.
Дивишся, а цей ориґінальний підхід, як виявляється,
полягає в тому, щоб здати
макет чи ескізи в останній
термін, без проробки варіянтів і обговорення з командою. Одне слово, пошуки
справді новаторського художнього вирішення вистави художник підміняє
власною лінькуватістю. Але
мене вчили инакше, і цього
я навчаю своїх молодших
колег: навіть до великого таланту потрібна праця і головне — бажання працювати.
З власного досвіду знаю,
коли берешся за якусь поставу, слухаєш багато музики, читаєш текст, то намагаєшся для себе його
проінтерпретувати, розставити акценти, спільно з режисером чи балетмейстером, творчою трупою. Адже
в ході обговорень кожен із
колег може дати якісь свої
зауваження чи поради, що
допоможуть тобі в роботі.
Художник повинен усвідомлювати, що у виставі
його твір не існує автономно, а має орґанічно вписуватися у творчий задум
із виконавцями. Часто так
буває, що вже й макет здав,
і ніби все добре, але ти
сам, внутрішньо, не відчуваєш задоволення від
виконаної роботи. Це, напевно, і є так звані муки
творчости. Тоді прагнеш
ще раз, наче чужими очима
побачити свою роботу і все
рвеш і починаєш заново,
але вже створюєш щось
геть инше, не схоже на попереднє. Тому в роботі над
поставами я наполягаю,
щоб художники (особливо
молодь) не відтворювали
лише затверджений ескіз,
а подавали свої ідеї. Таким
чином у них формуватиметься власне бачення
і стилістика у підході до
сценічного живопису.
Оксана ПАЛІЙ
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Візії, алюзії, перверзії на твори Шевченка

Редакція ВВС Україна сформувала список премії Книга року
ВВС-2012. До „довгого списку“
книжкової премії ввійшло 20 видань, а до списку премії дитячої
книжки — 8. Номінацію „Дитяча
Книга року ВВС-2012“ цьогоріч
оголошено вперше. Автор-переможець у кожній із номінацій
отримає грошову нагороду.
Видавництва, в яких вийшли
друком книжки двох переможців,
отримають право використовувати логотип конкурсу на всіх
наступних виданнях творів, що
здобули перемогу в конкурсі.
У Львівському драматичному театрі
імени Лесі Українки відбувся показ
маловідомої вистави „Будка Ч-27“
за п’єсою Івана Франка. Виставу
підготував молодіжний театр „Просценіум“ ЛНУ імени Івана Франка.
Головна ідея п’єси — боротьба проти брехні та духовного банкрутства.
Британська письменниця Хіларі
Ментел стала лавреатом Букерівської премії за 2012 рік. Ментел — перший в історії британський автор, який двічі удостоївся цієї нагороди. Букера цього
разу отримала письменниця за
роман Ментел Bring Up the Bodies
(„Внесіть тіла“) — друга частина
трилогії про кар’єрне сходження
і падіння Томаса Кромвеля, радника короля Генріха VIII. Перша
книга з цієї серії „Вовчий зал“
виграла премію в 2009 році.

Світлина Наталі Яценко

палітра

Г

оворити й думати про Тараса Шевченка не конче у його роковини народження чи смерти. Для заслуженого
художника України Євгена Безніска прочитування актуального й нині класика вилилось у дворічну художню медитацію,
результатом якої він поділився у день
свого ювілею — 19 жовтня у стінах Львівської національної галереї мистецтв відкрито виставку митця, на якій представлено 300 робіт на тему Шевченкіяни.

Голова ЛОО Спілки художників України Олег Микита на відкритті експозиції
висловив думку, що Євген Безніско робить не словом, а ділом ту революцію
в нашій свідомості, яка нам тепер дуже
потрібна, і Шевченко у творах митця
„стоїть на рівень вище, ніж в инших художників, його зображення — це дзвони
на тривогу“. Як подарунок від Спілки пан
Олег вручив ювіляру невелику скульптуру святого Луки.

Куратор виставки, мистецтвознавець
Христина Вербовська зауважила, що
Євген Безніско освоїв багаточасові, багатокультурні платформи, на яких в осмисленому, аналітичному підході поєднав
класичне мистецтво з модерним, а також
скоригував ставлення постмодерного
суспільства до Шевченка.
Сам ювіляр зізнався, що не любить
ювілеїв, бо його творчість — то його життя, однак йому приємно бачити на виставці людей, які „справді щось роблять
для України, але нічого від неї не мають“.
Особливе зворушення в художника викликав приїзд дітей із художньої студії
Самбора, звідки у 1946 році розпочався
його творчий шлях.
Передати дух внутрішньої експресії,
відчутний у більшості пастельних картин
цієї виставки-інтерпретації, словом майже неможливо. Напружену гру світла
й тіні, силуетний рисунок треба побачити на власні очі, завітавши на виставку.

За матеріялами інформаґенцій

світове шоу

Scorpions і Львів — зустріч перша і остання

У

суботу, 27 жовтня,
саме зі Львова стартує
українська частина прощального світового туру
леґендарної німецької рокгрупи Scorpions. Місце зустрічі тисячі прихильників
знаменитої команди і сам
концерт — на велотреку
СКА (вул. Клепарівська, 39а), початок — о 19.00.
Це вже друга частина
прощальних концертів
Scorpions в Україні: у 2010 –
2011 роках група зібрала
аншлаги в Києві, Одесі та
Донецьку. Місяць тому шоу

групи бачили у Мексиці,
а перед Україною — у Туреччині та Білорусі. Після
столиці Галичини у межах
свого Final Sting Tour му-

зиканти відвідають також
Київ (29 жовтня) і Дніпропетровськ (31 жовтня).
За словами вокаліста
групи Клауса Майне, на

глядачів, котрі прийдуть на
концерт, чекає незабутнє
феєричне рок-шоу, на якому обіцяють показати всю
історію групи. Понад двогодинну програму, з якою
Scorpions завершує свою
музичну кар’єру, сформовано винятково зі суперхітів.
У меломанів ще є шанс
потрапити на цю унікальну
подію — вартість квитків, які
залишилися, коливається від
590 до 2000 гривень (див.:
http://www.scorpions.lviv.ua/).
Сторінку підготувала
Наталя Яценко
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студентський досвід
родовжуємо розповідати про те, як розуміють і провадять здоровий спосіб життя
П
студенти. Цього разу своїми думками і досвідом ділиться третьокурсниця факультету
художнього скла Львівської національної академії мистецтв Марія Бондар

„Коли це все у комплексі — то і є
здоровий спосіб життя“
Зранку я люблю їсти легку їжу. Бо
якщо з’їсти, скажімо, вареники і йти на
пари, то почуватимешся не дуже добре.
Тому краще приготувати вівсяні пластівці або випити чаю з канапкою, хоч
канапка — це не зовсім здоровий спосіб
життя, та все ж не найгірший варіянт сніданку. Треба стежити за фігурою, тому
вечеря має бути ще легша, ніж сніданок.
Взагалі, їсти можна все, але в малих кількостях, щоб не переїдати.
Обов’язково їсти кожного дня супи, це
надзвичайно корисно для шлунку. А от
дієти не поважаю, бо вони шкідливі
для організму жінки — потрібно їсти
різноманітну їжу, інакше багато поживних і необхідних людині речовин
організм не отримає.
Я проти вегетаріянства. Наприклад, соя — це замінник м’яса, але не
повністю і лише на деякий час. Якщо не
їсти м’яса, то потім може статися так,
як з моєю однокласницею Наталею:
з п’ятого класу вона замість м’яса їла

сою, а згодом почала часто відвідувати
лікаря і скаржитися на слабкість у ногах. Коли знову почала їсти м’ясо, стан
її здоров’я нормалізувався.
Для підтримки здорового способу
життя важливо займатися спортом.
Особисто я займаюся стрільбою з лука.
Цей вид спорту розвиває м’язи спини,
рук, формує точність рухів та ин. А взагалі, я просто люблю багато гуляти,
особливо — вечірнім Львовом.
У понеділок, середу й п’ятницю
щоранку бігаю і роблю зарядку. Після
зарядки загартовую свій організм холодною водою за методом Порфирія
Іванова. Субота, неділя — аеробіка,
фітнес, плавання. Дуже люблю настільний теніс — він розвиває координацію,
швидкість реакції та й, взагалі, покращує настрій.
У вільний від роботи час займаюсь
спелеотуризмом. Відвідала печеру
Попелюшка — це гіпсова печера на
території Чернівецької області, але

вхід у неї розташований на території
Молдови, а також печеру Кришталеву,
що знаходиться на території Тернопільської області. Вражень дуже багато,
і словами їх передати неможливо.
Аби бути здоровим, потрібно мати
хороший психологічний стан, тому
я вступила в ЛНАМ, де мене оточують
дуже хороші люди, творчі. Я багато
малюю, а коли малюю, то душа спокійна. Деколи, звичайно, є якісь стреси
і творчі кризи, але тоді намагаюся
більше працювати. Важлива позитивна
енергетика мого оточення: я бачу, що
творять люди, і хочеться теж творити
прекрасне, ще краще, ніж вони.
Покращує мій емоційний стан,
відволікає від проблем і створює позитивний настрій також легка музика.
І взагалі, коли все гаразд в особистому
житті, є заради кого жити, більше віддавати, а не отримувати — це і є щастя.
Записав Андрій ЗАЦНИЙ

бігова доріжка

У

Біжать усі, перемагають — найвитриваліші
й найшвидкіші

межах міжвишівської Універсіяди
области відбулися змагання з кросу. 294 спортсмени вийшли на старт,
щоб взяти участь у забігу на дистанціях 500 м і кілометр (жінки) та кілометр і три кілометри (чоловіки).
Найкращу фізичну та технічну підготовку до змагань продемонстрували
кросмени Львівського державного

університету фізичної культури. Чемпіонами та призерами змагань стали:
500 м (жінки) — Олена Александрович
(І), Софія Яремчук (ІІ), Марія Гудак
і Юлія Чекан (ІІІ) — усі студентки
ЛДУФК; 1000 м (жінки) — Орися Могульська (І), Софія Яремчук (ІІ), Марія
Гудак (ІІІ) — теж ЛДУФК. Серед чоловіків такі результати: 1000 м — Андрій
Тиндик (І місце, ЛДУФК), Микола Вайда
(ІІ, ЛАВМ), Степан
Марчук (ІІІ, ЛДУФК),
3000 м — Роман
Ростикус (І, ЛДУФК),
Дмитро Олійник (ІІ,
ЛДУФК), Олескандр
Савчук (ІІІ, Львівська політехніка).
У командному
заліку Універсіяди
на перших сходинках спортивного
п’єдесталу опинилися ЛДУФК (І місце, 855 очок), Львів-

ська політехніка (ІІ місце, 611 очок)
і ЛАВМ (ІІІ місце, 588 очок).
На дистанціях 500 м (жінки) і кілометр (чоловіки) легкоатлети, крім
цього, розіграли нагороди Універсіяди-2012 Львівської політехніки з кросу.
У командному заліку на першому
місці опинився колектив ІТРЕ (260 очок),
на другому — кросмени ІГДГ (259), на
третьому — ІКТА (211). Наступні місця,
відповідно, посіли такі інститути — ІІМТ
(205), ІБІД (169), ІЕПТ (163), ІНЕМ (137),
ІЕСК (129), ІАРХ (119), ІКНІ (111), ІНПП (89),
ІМФН (56), ІГСН (56), ІХХТ (19).
В особистому заліку серед жінок
такі призери: Томіла Бабак (І місце,
ІНЕМ), Катерина Силюк (ІІ місце, ІГСН),
Ольга Етрап (ІІІ місце, ІЕПТ); серед
чоловіків: Іван Батусь (І місце, ІГДГ),
Іван Тепляков (ІІ місце, ІТРЕ), Микола
Цимбалістий (ІІІ місце, ІТРЕ).
Арнольд ПРОХОРОВ,
доцент кафедри фізичного
виховання Львівської політехніки
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спортивна альтернатива

Відпочиваймо на … велосипеді!

И

нколи складається враження, що
людство досі не оцінило, який
то геніяльний винахід велосипед.
Цей двоколісний транспортний засіб
проїде майже всюди. Рівнесенька асфальтована траса, ґрунтова дорога,
круті пагорби, а, як потрібно, то і через річку переправиться — для велосипеда обмежень по суті не існує.
Сьогодні наша розмова з хлопцем,
який справедливо може вважати
себе велосипедним асом — студентом Тернопільського національного
педагогічного університету Вадимом
Шкарбановим.
— Вадиме, розкажи, як довго Ти вже
подорожуєш велосипедом?
— Велосипедом я почав їздити ще
змалечку. Починав, звісно, з коротеньких, кількагодинних прогулянок
у вихідні дні. Коли ж ми з друзями
вирішили здійснити більш тривалу
веломандрівку, було трохи страшно.
Однак за 4 години відвідали найближчий райцентр і повернулися назад. Відчуття неймовірні! Тепер, коли
маю день чи два вихідних, беру кількох друзів — і вперед! В Україні ще
дуже багато цікавих місць, які варто
відвідати.
— Чим же Тебе приваблює такий
вид туризму?
— Велосипедні тури — один із найкращих способів побути наодинці
з природою. На відміну від піших
прогулянок, долати немалі відстані на велосипеді набагато зручніше
і приємніше. Можна поїхати у сусіднє
містечко, оглянути тамтешні краєвиди та пам’ятки. Можна відправитись
у більш тривалий вояж — їздити з міста до міста, дорогою спиняючись біля
галявини чи в маленькому селі. Одне
слово, переваг велоподорожей є безліч, варто тільки спробувати. І вже після першого разу незабутні враження
гарантовано.
— Наскільки корисні для здоров’я
такі мандрівки?
— Крутіння педалей — чудове навантаження для наших м’язів. При цьому
покращується функціонування серцево-судинної та дихальної систем,
підвищується загальна витривалість
організму. Безліч людей переконують мене, що велотренажер у цьому
плані більш зручний, аніж справжній
велосипед. Та ви справді гадаєте, що

монотонне крутіння педалей перед
телевізором протягом регламентованого часу може зрівнятися з їздою
гірськими стежками, під час якої ти
забуваєш про повсякденні турботи? Коли навколо ні душі, вузенька
стежка наче зливається з крайнебом,
а ти почуваєшся вільним, як вітер,
і можеш вирушати, куди заманеться? З власного досвіду скажу вам —
у жодному разі.
— Але ж науковці твердять, що
тривале сидіння на велосипеді
погано впливає на репродуктивність, тобто можливість мати
дітей.
— Довге сидіння на дивані загрожує
нам тим самим. Однак справді, наскільки я знаю, за три хвилини сидіння на велосипеді кількість кисню,
що надходить до статевих органів,
зменшується на 70 – 80 %. В найгіршому разі це може призвести до імпотенції. У завзятих велосипедистів
ризик захворювання на імпотенцію
в чотири рази вищий, ніж в инших
чоловіків. Навіть всесвітньовідомий
велогонщик, кількаразовий переможець велобагатоденки „Тур де Франс“
Ленс Армстронг, мав проблеми з репродуктивністю. Проте я всього лиш
любитель. Для таких людей медики радять не проводити занадто
багато часу на сідлі і після кожних
пів години їзди трішки походити чи

побігати, щоб відновити нормальне
кровопостачання.
— Розкажи трохи про проблеми,
з якими зіштовхуються сучасні любителі велоспорту.
— Незважаючи на те, що велосипед
у нашій країні стає щораз популярніший, у нас не все так добре з велоін
фраструктурою. В Україні катастрофічно не вистачає велодоріжок, які
необхідні для безпечної їзди на велосипеді. Адже ні на дорогах, ні на тротуарах місця велосипедистам немає.
Щороку в Україні близько 2 тисяч велосипедистів потрапляють у ДТП, 90 %
з них важко або смертельно травмуються. У нашій країні саме велосипедисти є найвразливішою групою
учасників дорожнього руху. Це означає, що під час ДТП у них дуже мало
шансів відбутися легкими травмами.
А от в Европі завдяки облаштуванню
велодоріжок смертність серед велосипедистів знизилася майже до нуля.
На жаль, наші урядовці зайняті більш
важливими питаннями.
— Вадиме, дай, будь ласка, кілька
порад, які будуть важливі для початківців.
— Якщо рухаєтесь по транспортній
частині, ви неодмінно повинні звертати увагу на дорожні знаки і сигнали
світлофорів. Тобто діяти згідно з правилами, які стосуються автомобілів.
Однак, якщо ви їдете по тротуарі, то
відповідно маєте дотримуватись правил для пішоходів.
Обов’язковим для велосипедиста
має стати шолом. У нас мало хто згадує
про цей атрибут безпеки, в той час як
в Европі це правило чітко виконують.
Також кожен велосипед повинен бути
обладнаний справними гальмами,
світловідбивальними пристроями
(червоним — ззаду, жовтими — з боків
і білим — спереду) та мати дзвінок.
Бажаним є і дзеркало заднього виду.
Однак умінь та навичок для таких подорожей потрібно набагато більше:
слід добре вивчити правила дорожнього руху, у разі необхідности —
„надати першу допомогу“ вашому
двоколісному „компаньйону“. Велосипед — це, звісно, не автомобіль чи
мотоцикл, проте деякі технічні знання
вам не завадять.
Спілкувався Артур БОБРИК,
студент четвертого курсу ІКНІ
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Сонце

У моїх долонях на мить затрималось сонце. Але лише на
мить… Я жадібно хапала його руками, чіплялась пальцями
за останні промінчики, але воно стрімко падало додолу.
Лише кілька секунд — і за обрієм… Ген-ген так далеко, що
до нього вже не досягнути. Снували перші вечірні сутінки.
І ностальгія за сонцем. Ностальгія не у серці і не в душі, як
то часто буває. Ностальгія у моїх руках… Ті руки плакали
за сонцем, простягались до нього і вже тепер розуміли,
що втратили його на льоту так безглуздо і безповоротно,

як втрачає людина щастя… А сонце усміхалося своєю прощальною усмішкою, сумною і мудрою. Руки опустились.
Обрій зашарівся, ніби спійманий на гарячому злодій, який
украв моє сонце…
Щастя — то сонце… Воно вислизає з рук? Чи хто його
краде? Тільки руки ще довго ностальгують за ним, простягаючись до обрію…
Наталка ЯРЕМА,
старший викладач кафедри геодезії

Кросворд
Горизонтально:
7. Гори в Европі. 8. Великий чорноморський дельфін.
9. Держава в Азії. 12. Назва тибетського буддистського
монаха. 13. Зарубка, знак, тавро. 14. Продукція, товар
низької якости. 15. Газ, складова частина повітря. 16. Наз
ва партизанів французького Руху опору під час ІІ Світової
війни. 18. Засоби перевезення. 20. Великий морський
рак. 22. Поляк. 23. Настінний світильник. 24. Африканська
антилопа. 26. Одиниця виміру земної площі в Англії. 28. Сипуча гірська порода. 29. Марка корейського автомобіля.
30. Окрема книжка збірки творів. 31. Витягнуте у довжину
культове приміщення, відокремлене рядом колон. 33. Косметичний засіб для догляду за нігтями. 35. Угорський
композитор ХІХ ст., автор симфонічної поеми „Мазепа“.
37. Стала, постійна величина. 41. Житель еспанського
міста Більбао. 43. Гнучка паличка з ремінною петлею, яку
застосовують під час верхової їзди. 44. Косметичні засоби,
які використовує актор перед виходом на сцену. 45. Паралелограм з рівними сторонами. 46. Темп, пульс. 47. Лікар,
що лікує худобу. 48. Малоформатний магнітний диск, що
застосовують в комп’ютері для зберігання інформації поза
ним. 49. Збройний напад однієї держави на иншу з метою
загарбання її території.

Відповіді на сканворд,
опублікований у числі 30

Вертикально:
1. Великий урочистий музичний твір, що його виконують солісти і хор у супроводі оркестру. 2. Напис на могильній плиті.
3. Письмова робота учня для перевірки його грамотности.
4. Письменник, який у своїх творах зображує фантастичні
сюжети. 5. Тупорилий крокодил з Америки. 6. Трав’яниста
рослина родини жовтецевих з невеликими квітками; вітряниця. 10. Органи дихання у риб. 11. Сигнальний щит із
світловими показниками. 17. Віддаль від найнижчих точок
автомобіля (крім коліс) до рівня землі. 19. Музичний твір
для шістьох інструментів. 21. Польський національний танець. 24. Металевий стрижень, загнутий на одному кінці.
Т Р
Р О
Г А Л
Ф Е Н
Е КШН
Я Л
А Р Ф
У
К Р ОН
ОС І
З І К
П Е Р У
Т І Л
А К С Е
А
Р

А
Д
А
М

Н
Е
П
А
Л

С
Н
А
Р
Я
Д

Ф Е
П
Г О
А Л
С Е
Т
А
Л
МА Н Ь
ОС
В Е
Н Ь
І
К О В Ч
К А
О
ОМ
Л Ь
Б А
О
К

Р
С

Р
Е
Н
Т
Г
Е
Н
Й

МА
Л
К І
І
ОП
У
Д
Е Р
Р А
Г
Е
Т
Р А
Н

А
Г
Е
Н Ь
Д
А Р
Е
А
М
Е
Р
И
К
А

Н

А
Р
Я

J

J

J

25. Українська Повстанська Армія. 26. Закінчена частина
театральної вистави; дія. 27. Спиртовий напій з цукрової
тростини. 32. Ярлик, що його наклеюють на товар, де зазначають назву товару, ціну. 34. Корінний житель місцевости;
тубілець. 36. Вчитель історії в школі. 37. Кілька транспортних
кораблів, що пливуть один за одним. 38. Тимчасове приміщення з тканини, гілля; шатро. 39. Римський імператор,
якому приписують підпал Риму. 40. Військове звання
вищого командного складу військово-морського флоту.
42. Супутник планети.
Склала Христина ВЕСЕЛА

У кандидата в депутати беруть інтерв’ю
перед виборами:
― Скажіть, чому ви вирішили балотува
тися?
― Що за питання? Погляньте, що робить
ся в країні! Можновладці загрузли у розкошах,
корупції та неробстві!
― І ви прагнете боротися з усім цим?
― Та ні, чому боротися? Я хочу брати
в цьому участь.

J

J

J

Блондинка телефонує пожежникам:
― Рятуйте! Мій будинок горить! Швидше
приїжджайте!
― Добре, скажіть, як до вас доїхати?
― Що значить як? На великій червоній машині!

J

J

J

― Як вас зустріли куми?
― Не можна сказати, щоб дуже гостинно.
На стіл подали тільки попільничку.
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Прес-служба інформує

Н

а черговому засіданні Редакційної ради Львівської
політехніки обговорили питання, пов’язані з підготовкою до видання книг спогадів про колишніх ректорів Миколу Максимовича та Григорія Денисенка. У своєму виступі ректор професор Юрій Бобало наголосив,
що ці меморіяльні видання продовжать започатковану
унікальну серію, присвячену визначним очільникам
університету.

а насамперед — до львівських політехніків. Якщо маєте
що сказати про цих людей, згадати незабутні епізоди їх
яскравого життя, блискучої науково-педагогічної та громадської діяльности, напишіть про це у своїх спогадах,
котрі знайдуть гідне місце у запланованих меморіяльних
виданнях.
Просимо звертатися за адресою: м. Львів, вул. С. Бандери, 12, авд. 335 або за тел. (032) 258-27-28, 258-27-29.

Упорядники книг звертаються до всіх, хто знав і шанував Миколу Максимовича та Григорія Денисенка,

Прес-служба Національного університету
„Львівська політехніка“

експрес-оголошення
Вважати недійсними:
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Ромсік Тетяни Валеріївни;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Степанишин Ірини
Ігорівни;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Конончук Олени Миколаївни;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Зозулі Мар’яни Андріївни;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Коцан Оксани Степанівни;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Трофімова Любомира
Сергійовича;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Гряділь Іванни Юріївни;
утрачену залікову книжку № 1125434, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Карабана Назара
Михайловича;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Пашкевича Андрія Сергійовича;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Метельського Всеволода
Романовича;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Петришин Марії Степанівни;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Жидичин Наталії Михайлівни;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Цимбали Тараса Ігоровича;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська

політехніка“ на ім’я Романіва Дмитра Васильовича;
утрачений студентський квиток № 07643337,
виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Гриценко
Катерини Вікторівни;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Островської Зоряни
Богданівни;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Трофимчука Сергія
Ігоровича;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Шовкопляса Володимира
Петровича;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Ілемської Христини
Миколаївни;
утрачений студентський квиток № 07383239,
виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Козенського
Андрія Володимировича;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Джус Христини Юріївни;
утрачений студентський квиток № 07642980,
виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Митричка
Роберта Станіславовича;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Галілей Наталії Андріївни;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Кокошко Тетяни В’ячеславівни;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Сливки Ірини Сергіївни;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Паньків Іванни Іванівни;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Бадла Тараса Богдановича.

Реклама
в „Аудиторії“
Реклама на внутрішніх
сторінках
Частина
шпальти

1

1/2

1/4

1/8 1/16

Площа, см2

450 220

110

50

24

Ціна, грн.

300 200

150

100

50

Примітка: непряма реклама,
ювілейні та инші статті на замов
лення — 50% від тарифів.

Реклама на обкладинці

(повноколірний друк)
Остання сторінка: один блок площею 24 см2 — 100 грн.; 1/4 шпальти — 200 грн.; 1/2 шпальти —
300 грн.; 1 шпальта — 450 грн.

Виготовлення рекламного
блоку на замовлення

(від мінімального блоку до
формату А4)
• реалізація ідеї замовника з
використанням матеріялів замовника — 100 грн.;
• реалізація ідеї замовника при
пошуку матеріялів редакцією —
200 грн.;
• від розробки ідеї замовника
редакцією до виготовлення кінцевого зразка — 300 грн.
Система знижок: за дві публікації
одного і того ж рекламного блоку — знижка в розмірі 5% від суми
замовлення, за три публікації —
10%, більше трьох публікацій —
15% від суми замовлення.
Крайній термін подання реклами —
десять днів до виходу газети.

Адреса редакції: 79013, Львів,
вул. С.Бандери, 12, кімн. 103.
Телефон/факс (0322) 258-21-33.
E-mail: info@polynet.lviv.ua
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Львівський Палац мистецтв
(вул. Коперника, 17)

Многая літа!
Працівники Національного університету „Львівська
політехніка“ вітають зі 70-річчям

ХХІ Ярмарок
кар’єри

Зіновія Антоновича
СТОЦЬКА ―

студентів та випускників
31 жовтня 2012 року
з 10.00 до 16.00

доктора технічних наук, професора, директора Інституту
інженерної механіки та транспорту, завідувача кафедри „Електронне машинобудування“, академіка
Підйомно-транспортної Академії наук України, академіка Word Academy of Materials
and Manufacturing Engineering.

Пропозиції роботи і кар’єри
від понад 50 компаній!
Відділ працевлаштування
(кімн. 309 ІV навчальний корпус) надає консультації студентам Львівської політехніки
щодо правил оформлення резюме та успішного проходження співбесіди. Інформацію
щодо оформлення резюме та
вакансії ви зможете отримати
на сайті www.lp.edu.ua

Бажають щастя та здоров’я, дальшої
плідної роботи на благо Львівської
політехніки та України.

для львів’ян і гостей міста
Національний театр опери та
балету ім. С. Крушельницької
26 жовтня — „Травіата“ (опера). 18.00.
27 жовтня — „Корсар“ (балет). 18.00.
28 жовтня — „Корсар“ (балет). 18.00.

Львівський драматичний театр
ім. Лесі Українки
25 жовтня — „Четвертий кут для любовного
трикутника“. 16.00.
27 жовтня — „Сорочинський ярмарок“.
18.00.

Львівський духовний театр
„Воскресіння“
26 жовтня — „Ніч для жінок“. 19.00.
27, 28 жовтня — „Ніч для жінок“. 18.00.

Перший український театр
для дітей та юнацтва
25 жовтня — „Дюймовочка“. 10.30.
26 жовтня — „Пеппі Довгапанчоха“. 11.00.
27 жовтня — „Русалонька“. 14.00,
„Повернення“ (прем’єра). 18.00.
28 жовтня — „Дикі лебеді“. 15.00,
„Повернення“ (прем’єра). 18.00.

О С В І Т Н І Й

30 жовтня — „Провина“. Спільно з ТО
„Театр у кошику“. 19.00.
31 жовтня — „Вільні метелики“. 16.30.

Національний академічний
драматичний театр
ім. М. Заньковецької
25 жовтня — „Невольник“. 18.00.
26 жовтня — „Троє товаришів“. 18.00.
27 жовтня — „Коханий нелюб“. 18.00.
28 жовтня — „Неаполь — місто
попелюшок“. 18.00.
30 жовтня — „Небилиці про Івана…“. 18.00.
31 жовтня — „Ханума“. 18.00.

Колектив Інституту підприємництва та
перспективних технологій Львівської
політехніки висловлює щирі співчуття
заступнику головного бухгалтера Марії
Павлівні Чіхрай у зв’язку з тяжкою і непоправною втратою — смертю її матері
Сільви Антонівни Умнової.
Схиляємо голови у скорботі і сумуємо
разом з родиною.

Камерна сцена
25 жовтня — „Спогад про Саломею“. 17.00.
28 жовтня — „Венера в хутрі“. 18.00.
31 жовтня — „Безіменна зірка“. 17.00.

Колектив кафедри іноземних мов ІГСН
Національного університету „Львівська
політехніка“ висловлює щире співчуття
доценту кафедри Світлані Михайлівні
Цимбрило з приводу тяжкої втрати —
смерти
батька.

Будинок орґанної та камерної
музики
27, 28 жовтня — Перлини орґанної музики.
У програмі твори Й. Баха, Г. Генделя.
Солістка — Світлана Бардаус
(Чернівці). 17.00.

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 2,79 ум. друк. арк.
Наклад 2000. Зам. №120995.

Візьміть резюме і приходьте
на Ярмарок! Шанс отримати
престижну роботу дається
далеко не щодня!

Т И Ж Н Е В И К

Головний редактор — Тетяна ПАСОВИЧ
Заступник головного редактора —
Наталія Павлишин
Провідний випусковий редактор —
Ярослава ВЕЛИЧКО
Відповідальний секретар — Христина ВЕСЕЛА
Редактори відділів:
освіти і науки — Ірина Шутка
молоді, сім’ї та спорту — Наталія Павлишин
культури та дозвілля — Наталя ЯЦЕНКО
Літературний редактор — Олег СЕМЕНИШИН
Комп’ютерне складання — Дмитро Подолянчук

„ АУД И ТО Р І Я “

Редакція послуговується Проєктом нового
українського правопису. Редакція залишає
за собою право літературного редагування,
скорочення текстів. Листи, рукописи, ілюстрації
не рецензуємо і не повертаємо. Автори
матеріялів відповідають за достовірність
наведених фактів. Редакція не завжди поділяє
позицію авторів публікацій.
За зміст і достовірність рекламних оголошень
відповідає рекламодавець.
При передруках посилання на „Аудиторію“
обов’язкове.
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