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В’ячеслав Чорновіл — 
символ української 
незалежности

Ректор Юрій Бобало: 
„Треба вірити,  
що буде краще“

Зустріч Нового 
року у галереях-
кав’ярнях Львова

З Новим роком 
та Різдвом Христовим !
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Чим Вам запам’ятався 2012 рік?
Якщо хтось собі думає, що в цьо-

му році найважливішими для 
україни мали би бути три великі 
події — Евро-2012, вибори до 
Верховної Ради та кінець світу, 
то воно-то трохи так, але й не 
зовсім. Політехніки зуміли вийти 
за межі всякої глобальної про-
гнозованости й досягли само-
стійно чи у колективі справжніх 
перемог, якими пишається уся 
наукова спільнота університету.

Зокрема, багато наших студентів 
за свою наполегливу працю 
стали переможцями всеукраїн-
ських олімпіяд, отримувачами 
престижних грантів та стипен-
дій, здобули низку спортивних 
перемог у різних видах змагань. 
Немало здобутків у досвідчених 
науковців і дослідників. Напри-
клад, спільна наукова розроб-
ка — автономна система енер-
гозабезпечення для побутових 
приладів, яку створили 3 наукові 
групи під керівництвом профе-
сорів Політехніки Григорія Ільчу-
ка, Віктора Токарєва та стар-
шого наукового співробітника 
Ігора Чернілевського, ввійшла 
до числа 100 найкращих у світі, 
а науковці отримали від міської 
ради Львова „Почесний знак 
Святого Юрія“.

Серед десятків наукових зустрі-
чей і семінарів, які відбувалися 
у Львівській політехніці, був ХІІІ 
конґрес Европейської звукохі-
мічної асоціяції, на який приїха-
ли науковці з 20 країн світу. Ми 
подолали чимало вершин: ко-
манда студентів кафедри фото-
ніки ІТРЕ „Photonika-31“ посіла 
перше місце у фінальному турі 
другого сезону міжнародного 
чемпіонату з перегонів роботів 
Roborace 2011/2012; в універ-
ситеті відкрили кілька нових 
лабораторій, а при студентській 
бібліотеці — Ресурсний центр 
інформаційних технологій для 
людей з особливими потребами.

Про не зовсім наукові досягнення 
читайте на сторінці 12. А наші 
опитані також легко дистанцію-
валися від загальнонаціональ-
них чи глобальних подій.

Олег Базарницький, студент третього курсу Інституту архітектури 
Львівської політехніки:

„Табори і повторний курс“
Я запам’ятаю на все життя повторний курс у Богдана Васильовича 
Моркляника „Основи теорії споруд“. Певно, так сталося тому, що 
я не вчився. Обіцяю собі, що в 2013 році ніяких повторних курсів не 
буде. Літо мав багате таборами. Ми їздили з молоддю церковної 
громади в місто Малин Житомирської области. Було дуже цікаво.

Олена Власюк, студентка першого курсу Інституту права  
та психології Львівської політехніки:

„Цей рік був вдалий“
Цього року була низка подій у моєму житті, які не забуду ніколи. 
Серед них — випускний вечір, ЗНО, емоції від усвідомлення того, 
що я — студентка, знайомство з групою… У 2012 році я знайшла 
своє перше серйозне кохання. Нещодавно були перші модулі. 
Можу цей рік назвати вдалим, але наступного хочу ще кращого!

Іван Лопатинський, професор, завідувач кафедри фізики Інституту 
прикладної математики та фундаментальних наук Львівської  
політехніки:

„І молодь стає розумніша“
Ціни на комунальні послуги, майже всі товари на ринку зросли 
відчутно, а пенсія — на кілька гривень. То негатив. А позитивне 
у  тому, що ми живемо, що живе  і  розвивається Політехніка. 

Мені сподобалася наша цьогорічна ялинка. А яка в нас тепер площа перед головним 
корпусом університету гарна! І студенти стають розумніші. Не маю на увазі, що вони 
краще знають фізику, ніж їхні попередники, але щороку молодь якась ерудованіша, 
освіченіша, більше вміє дати собі раду в різних ситуаціях. І це мені подобається.

Софія кіт, студентка першого курсу Інституту екології, природо-
охоронної діяльности та туризму імени В’ячеслава Чорновола 
Львівської політехніки:

„Мені сподобалося протестувати“
Цього року я з другої спроби вступила у Політехніку, переїхала 
жити до Львова. Через те, що дуже наполегливо готувалася до 
вступу, літа по суті не пам’ятаю. Дуже тішуся, що маю таку чудову 

групу. Разом з одногрупниками ми брали участь у масовій акції на захист української 
мови. Це вперше я побувала на такому заході, і мені дуже сподобалося. Треба, щоб 
люди частіше виходили на вулиці.

Міркувала й опитувала Анна ГЕРИЧ

Олеся кочержук, студентка третього курсу Інституту архітектури 
Львівської політехніки:

„У мене літо вдалося!“
Мені сподобалася квітнева скорочена сесія, яку склала вдало. Під 
час Евро-2012 я познайомилася з футбольними фанами з різних 
країн. Знадобилися мої середні знання англійської, вдалося навіть 
трохи їх підтягнути. Канікули були дуже великі, тож ми з одногруп-
ницями багато подорожували. Побували в Карпатах, Зарваниці, 
Кам’янці-Подільському. Маю надзвичайні враження! А нещодавно мені сподобалася 
„Осінь Політехніки“.
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подія тижня

Для молодих науковців „ожила“ ялинка  
й зазвучали колядки

Традиційним подарунком до Дня святого Миколая для переможців студент-
ської науково-технічної конференції у Львівській політехніці стали засвічені 

на їхню честь яскраві вогні головної університетської ялинки, яка цьогоріч 
красується у фойє першого поверху головного корпусу. Вже неможливо, ма-
буть, уявити цю святкову церемонію і без народного колективу бандуристок 
„Заспів“ під дириґуванням художнього керівника Христини Залуцької.

Урочисте нагородження перемож-
ців  та  призерів ювілейної  70  СНТК 
відбулося 19 грудня в актовій залі го-
ловного корпусу альма-матер.

— Цього року майже 1600 осіб бра-
ли участь у двох етапах СНТК — на ка-
федральному та інститутському рівнях, 
але я впевнений, що науковою роботою 
займаються набагато більше наших 
студентів. Це  практично 
ваш  перший  крок  у  на-
уку, бо маєте знати, що ті, 
хто навчався в аспірантурі 
і успішно захистив канди-
датські роботи, найчастіше 
залишаються працювати 
в нашому університеті. Ви 
працюєте на  імідж Львів-
ської політехніки, де б ви 
не були, — звернувся до 
присутніх  у  вітальному 
слові  ректор  професор 
Юрій Бобало.

Наказ  про  підсумки 
конференції  зачитав про-

ректор  з наукової роботи Зорян Піх, 
а дипломи та сувенірну продукцію (сум-
ки й футболки з логотипом Політехніки) 
найкращим представникам (за 1 – 3 міс-
ця) всіх п’ятнадцяти навчально-наукових 
інститутів вручив особисто ректор. Також 
вони отримали грошові премії і дозвіл 
опублікувати свої роботи в університет-
ських наукових вісниках.

За словами Зоряна Піха, вже готове 
видання з  тезами СНТК, яке охоплює 
більше 500 сторінок. Проректор також 

побажав усім присутнім, 
що вщерть заповнили залу, 
щасливих прийдешніх но-
ворічних і Різдвяних свят.

Після завершення цере-
монії всі охочі мали змогу, 
спустившись по сходах, сфо-
тографуватися біля ошатної 
красуні-ялинки. Неповтор-
ну  атмосферу  урочистих 
хвилин тріумфу створили 
мелодії веселих різдвяних 
колядок, які виконали бан-
дуристки „Заспіву“.

Анна ГЕРИЧ

ювілей

„Сьогодні мав бути кінець світу, але цього не сталося. Натомість відбулась презентація нашого інституту“, — 
жартувала директор міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діяспорою Політехніки Ірина 

ключковська на святковій зустрічі з нагоди 20-ліття мІОку 21 грудня. Захід під назвою „Виклики і відповіді“ 
присвятили пам’яті Ірини калинець, яка була засновницею інституції

МІОК: 20 років будуючи діялог
Директор МІОКу пред-

ставила  присутнім  своїх 
колег  і  подякувала  їм  за 
роботу  і  щирість.  Ірина 
Ключковська,  яка  очолює 
МІОК з 2004 року, з шаною 
згадала  своїх  попередни-
ків,  колишнього  ректора 
Львівської політехніки Юрія 
Рудавського,  за  керівни-
цтва якого інститут почав ді-
яти у структурі університету. 
Вона подякувала за підтрим-
ку  ректорові  Політехніки 
Юрієві Бобалу, який, вітаючи 
ювілярів, наголосив на важ-
ливості роботи з діяспорою.

Заступник  директора 
МІОК, письменник  Ігор Ка-

линець  розповів  про  чис-
ленні організаційні здобутки 
Ірини Калинець  в освітній 
галузі. А працівники  інсти-
туту представили різні про-
єкти,  нагадали  про  цікаві 
зустрічі  з  представниками 
українських  закордонних 
громад, численні конґреси 
діяспори, конференції, мис-
тецькі акції.

З  нагоди ювілею МІОК 
отримав  вітання  з  усього 
світу — від Америки до Кам-
чатки, також від очільників 
Мінкультури, МЗС, ЛОР. Це 
не  дивно,  адже  інститут 
співпрацює з різними орга-
нами влади,  українськими 

об’єднаннями і громадами 
в  різних  країнах.  Як  каже 
Ірина Ключковська, „це від-
повідь  на  запит  світового 
українства“. Серед планів — 

мандрівна виставка Едвар-
да Козака Україною, зустріч 
із Главою УГКЦ Святославом 
Шевчуком.

Ірина ШУТКА
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коротко

Президент Віктор Янукович підписав 
відповідні укази про призначення 
міністрів. Зокрема, на посаді міністра 
освіти і науки, молоді та спорту в Уря-
ді Миколи Азарова й надалі працю-
ватиме Дмитро Табачник. Крім того, 
створено нові міністерства: Державну 
митну службу та Державну податкову 
службу реорганізовано в Міністерство 
доходів і зборів України, Державне 
агентство України з управління дер-
жавними корпоративними правами 
та майном — у Міністерство про-
мислової політики. Також створено 
Державну службу з надзвичайних си-
туацій, реорганізувавши Міністерство 
надзвичайних ситуацій та Державну 
інспекцію техногенної безпеки.

уряд затвердив план заходів на період 
до 2017 року щодо реалізації концеп-
ції реформування системи фінансу-
вання та управління науковою і нау-
ково-технічною діяльністю. Про це 
повідомили у прес-службі Державного 
агентства з питань науки, інновацій 
та інформатизації. Проєктом запро-
ваджується надання на конкурсній 
основі державної грантової підтримки 
прикладних наукових досліджень та 
науково-технічних розробок, спря-
мованих на створення перспективних 
новітніх технологій та високотехноло-
гічної продукції. 

31 грудня завершується реєстрація 
на „Золотий Байт 5“ — найбільший 
в україні відкритий Чемпіонат 
для талановитої молоді, яка за-
хоплюється It. Для участи у кон-
курсі необхідно зареєструватися на 
сайті Чемпіонату goldenbyte.org та до 
25 січня 2013 року виконати перше 
онлайн-завдання. Участь у конкурсі 
безкоштовна. Призовий фонд — 
500 тисяч грн., а один із головних 
призів — поїздка 4-х переможців 
Чемпіонату до Силіконової Долини 
(Каліфорнія, США).

Електронне наукове фахове видання 
„Вісник Вищої ради юстиції“ оголо-
шує конкурс на найкращу наукову 
статтю. Участь можуть брати сту-
денти 4 – 5 курсів вишів III – IV рівнів 
акредитації, аспіранти та здобувачі зі 
статтями з питань формування суд-
дівського корпусу, притягнення суддів 
до відповідальности та инших питань, 
пов’язаних з діяльністю Вищої ради 
юстиції, написані спеціяльно для кон-
курсу, які раніше не були опублікова-
ні. Термін подання статей — до 15 лю-
того 2013 року.

За матеріялами інформаґенцій

навчальний процес

Підсумовуємо старий семестр,  
починаємо новий

Поки всі готуються до Нового року 
і Різдва, у студентів — передсесій-

ні клопоти: хтось готується до моду-
лів, инші чекають на іспити…

Другий  модуль  для  студентів-
бакалаврів  Львівської  політехніки 
триватиме з 21 до 27 січня 2013 року. 
Зимові  канікули  студенти всіх  курсів 
матимуть із 31 грудня 2012 до 7 січня 
2013 року включно.

Семестровий контроль у майбутніх 
бакалаврів починається 28 січня  і за-
кінчиться 10 лютого, а от у спеціялістів 
і магістрантів відбудеться 24 – 30 груд-
ня  2012-го  та 8 – 27  січня  2013 року. 
Весняний семестр у політехніків бака-
лаврату розпочнеться 11-го, а у спеція-
лістів і маґістрів — 4 лютого.

За інформацією навчально- 
методичного відділу  

Львівської політехніки

незабутні

24 грудня — в 75 день народження В’ячеслава Чорновола у „Чор-
новолівській“ авдиторії (302, вул. Ген. Чупринки, 130) Інституту 

екології, природоохоронної діяльности та туризму відбулась лекція, 
присвячена його пам’яті, а до його постаменту, встановленого у холі 
корпусу, покладали квіти

В’ячеслав Чорновіл  
„…не привозив з війни… трофеїв 

і не думав про повний гаман“

Він був особливий — уособлення 
совісти й гідности, адже нині, як це не 
прикро, чесність, порядність серед так 
званого бомонду — раритет, особли-
вість, яка вирізняє їх поодиноких носіїв 
серед решти… В’ячеслав Чорновіл був 
одним із тих, хто, за словами Р. Коро-
годського, „мав мужність і честь диви-
тися тверезо на совєтський карнавал“.

Згадалися щирі рядки з поеми-рек-
вієму „Чорновіл“ поета-шістдесятника 
Миколи Холодного, його побратима, 
з яким він „підривною роботою“ зай-
мався на Київській ГЕС“. Якось перед-
новорічної ночі на початку шістдеся-
тих, як згадує поет, В’ячеслав Чорновіл, 
який тоді очолював названий ним ЦКК 

(центральний колядницький комітет, 
явну пародію на ЦК КПУ), одягнув не-
традиційну маску: залізна рука затуляє 
рота. Як здається сьогодні, вона була 
призначена для нас,  це ми повинні 
були  упізнати  себе  у  ній,  вона була 
нашим дзеркалом — це нам затулили 
рота, нас принижували й топтали, па-
плюжили нашу мову й культуру, а ми 
мовчали. Але не для нього. Йому не 
затулили рота ні батьківські пересто-
роги  (а  лиховісну  хребтодробильну 
систему  родина  знала  не  з  перека-
зів — дядька Петра, рідного батькового 
брата,  заарештували  й  розстріляли 

Закінчення на 9 с. →
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[•] урочиста академія в Інституті екології, природоохоронної діяльности та туризму 
ім. В. Чорновола
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люди університету

У Львівській політехніці — понад пів століття

Уже понад 50 років про-
фесор Йосип Ятчишин, 

заслужений діяч науки 
і техніки України, дійсний 
член Наукового товариства 
ім. Т. Шевченка у Львові, 
директор Інституту хімії та 
хімічних технологій Львів-
ської політехніки, завідувач 
кафедри аналітичної хімії, 
працює в альма-матер.

Інвестиції,  
вкладені в 

науку — найкращі
Ще  у  школі  хлопець 

любив  вчитися,  пізнавати 
нове, шукати істину в усьому. 
А найбільше йому подоба-
лася хімія. Школу  закінчив 
із золотою медаллю, та про-
довжити дальше навчання 
вдалося не відразу. Спочатку 
пройшов  перші  вишколи 
життя у колгоспі, а потім — 
у Луцькому територіяльно-
виробничому управлінні сіль-
ського  господарства. Мрія 
з  головою поринути  у  світ 
науки здійснилася тоді, коли 
став студентом хіміко-техно-
логічного факультету Львів-
ської політехніки. Хлопцеві 
поталанило,  бо  тоді  кафе-
дрою керував доцент Дми-
тро Толопко, який зауважив 
здібного  студента  і  вже на 
старших курсах, а потім як ін-
женера НДЛ-37, долучив його 
до наукової роботи. Маючи 
перед собою взірцевий при-
клад, Йосип Ятчишин вчився 
терпеливости, неспішности, 
виважености, мудрости на-
уковця, педагога,  господар-
ника, порядности, людянос-
ти,  навіть  не  підо зрюючи, 
що всі ці якості знадобляться 
йому, коли очолить кафедру 
аналітичної  хімії, працюва-
тиме деканом ХТФ, а потім 
керуватиме  Інститутом хімії 
та хімічних технологій.

— З Йосипом Йосипо-
вичем  ми  познайомили-
ся, коли він був куратором 
групи  ТОНС-12,  де  я  тоді 
вчився, — каже проректор із 
наукової роботи Львівської 
політехніки  професор  Зо-

рян Піх. — Він відповідав за 
студентську наукову роботу. 
У вільний від навчання час 
наша група також долучила-
ся до наукової роботи, тож 
свої перші досліди і аналізи 
ми  виконували  саме  під 
його керівництвом. По закін-
ченні Політехніки я якийсь 
час працював  із ним у на-
уковій  групі  і  паралельно 
готував кандидатську дисер-
тацію. А от Йосип Ятчишин 
захистив свою кандидатську 
ди сер тацію у 1972 році. Зго-
дом  ці  його  дослідження 
лягли в основу докторської 
дисертації. До речі,  він  за-
хистив  її  у Московському 
хіміко-технологічному  ін-
ституті  у  38  років  (через 
9 років після захисту канди-
датської). Саме це стало по-
чатком захистів докторських 
дисертацій за спеціяльністю 
„Технологія продуктів орга-
нічного синтезу“ та переду-
мовою  створення  у Львів-
ській політехніці відповідної 
спеціялізованої вченої ради.

Безперервна  
наука — шлях 

у майбутнє
У полі зору науковця — 

дальший розвиток  синтезу 
ненасичених кислот  і реак-
ційноспроможних  моно-
мерів  на  їхній  основі,  над 
яким нині працює разом зі 
своїми п’ятьма аспірантами. 
Впродовж 25 років на кафед-
рі  аналітичної  хімії  синте-
зовано  і досліджено понад 
100 нових поліфункціональ-

них акрилових мономерів, 
багато з яких використову-
ють у фотополімерних ком-
позиціях для комп’ютерної, 
радіотехнічної,  лазерної, 
оптоелектронної, медичної 
й поліграфічної промисло-
востей.  Під  його  керівни-
цтвом  захищено  близько 
20  кандидатських  і  одну 
докторську дисертацію, опу-
бліковано понад 400 публі-
кацій та виступів на наукових 
конференціях. Він є членом 
двох спеціялізованих вчених 
рад з присудження наукових 
ступенів.  Дбає  про  долю 
своїх молодих науковців, які 
нині працюють на різних ка-
федрах ІХХТ, в инших інсти-
тутах Львівської політехніки 
та вишах Львова.

Якщо раніше Йосип Ят-
чишин більше часу приділяв 
науковим дослідженням, то 
нині  як  керівник  кафедри 
й інституту має значно біль-
ше організаційних  і  госпо-
дарських обов’язків, думає 
над тим, як вберегти і роз-
винути багатолітні  наукові 
напрями  та  школи. Щоб 
застерегти  студентів  від 
необачного  кроку,  коли 
розслаблюються  у навчан-
ні, бесідує з ними, з  їхніми 
батьками, намагається пе-
реконати їх не влаштовува-
тися на роботу вже з перших 
курсів,  адже це негативно 
впливає на навчання, дбає 
про те, щоб контингент сту-
дентів залишався постійним 
упродовж усього навчання.

Щоб поповнювати  сту-
дентські лави вже сформо-

ваними молодими людьми, 
в інституті ведуть профорієн-
таційну роботу в Коломий-
ському  і Калуському ліцеях. 
Відтак хочуть розпочати екс-
перимент: бакалаврів з їх чис-
ла  готувати за  скороченим 
терміном навчання,  тобто 
впродовж трьох років. Так вті-
люватимуть у життя задекла-
рований Політехнікою шлях 
безперервної освіти: школа-
ліцей-університет. З одного 
боку,  це  підніме  престиж 
ліцеїв,  з  иншого —  забез-
печить стабільний рівень по-
повнення студентських лав.

Ґазда
— Доброго господаря на 

Гуцульщині називають ґазда. 
Саме так можу сказати про 
нашого директора, — гово-
рить професор кафедри за-
гальної хімії Михайло Ники-
панчук. — Яскравим прикла-
дом цього є наш корпус № 9, 
де майже всі  приміщення 
відремонтовані, починаючи 
від даху і закінчуючи нижні-
ми поверхами. Своєї черги 
ще хіба чекають лабораторії 
на першому поверсі. У кор-
пусі № 8 замінено вікна, віт-
ражі, функціонує автономне 
опалення. На черзі — заміна 
каналізаційних  труб у  кор-
пусах. Якщо у восьмому цю 
проблему вирішити легше, 
то  у дев’ятому  складніше, 
бо  не  збереглося жодної 
відповідної  документації. 
Йосип Йосипович — відпо-
відальний, високоорганізо-
ваний, прямий у спілкуванні, 
вміє  виокремити  основне 
як у житті,  так  і в науці, не 
розмінюється на дрібниці. 
Намагається допомагати лю-
дям порадою, словом чи ді-
лом. Як науковець — бачить 
перспективу,  як  керівник, 
вміє правильно організувати 
роботу. З великою повагою 
й пошаною ставився до своїх 
батьків. Чудовий  сім’янин, 
великий шанувальник укра-
їнської ліричної пісні.

Катерина ГРЕЧИН
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з перших уст

Юрій Бобало: „Як би важко не було,  
треба вірити, що буде краще“

Для України та для Львова 2012 рік 
був непростий. Який він був для 

Політехніки і чи є підстави для опти-
мізму на найближче майбутнє, роз-
мовляємо з ректором університету 
професором Юрієм Бобалом.

— Жартують, що цього року Львів 
пережив три непрості події: Евро-
чемпіонат із футболу, парламент-
ські вибори і кінець світу. Наскільки 
ці події зачепили університет і що 
було найскладніше, а що найважли-
віше цього року?
— Найлегше  було  пережити  кінець 
світу  (сміється).  А  от  инші  дві  по-
дії дійсно зачепили не лише країну, 
а  й  зокрема  наш  університет.  Евро 
виправдало надії  не  в фінансовому 
плані: Львівська політехніка підписа-
ла угоди на розміщення багатьох гос-
тей, резервували місця у Студмістеч-
ку, а насправді в наших гуртожитках 
мешкало лише 800 – 1000 осіб. Однак 
багато людей більше довідалося про 
Україну та про Політехніку зокрема, 
про людей, про наші традиції. Потім 
було багато позитивних відгуків.

Щодо  виборів —  вони  пройшли 
важко. Загалом у Львові й Львівській 
області обрали опозиційних депутатів, 
що для нашого  реґіону  нормально. 
Студенти активно брали участь у вибо-
рах: не просто голосували, а були учас-
никами  виборчих штабів,  виборчих 
комісій — словом,  здобували досвід 
громадської роботи, це й ефективний 
виховний процес.

Відверто  кажучи,  виокремити 
якісь головні події року дуже складно. 
І якраз через те, що час летить надто 
швидко.  От,  наприклад,  важливий 
здобуток  Львівської  політехніки — 
успішна акредитація. Ця подія мала 
великий  вплив  на  університет,  на 
його діяльність, життя. Ми пройшли 
цю акредитацію без  того алгоритму, 
який  передбачений для  всіх  вишів: 
до нас не приїжджали комісії, а в нас 
більше 100 спеціяльностей, це було б 
шалене навантаження на  студентів, 
викладачів,  на  навчальний  процес. 
Ми перші в Україні пройшли за такою 
спрощеною процедурою, а це свідчить 
про  те, що Львівська політехніка  як 
університет має  авторитет  в  Україні 
і  зокрема  в  профільному міністер-
стві. Після нас  зараз  таку процедуру 

проходить КНУ  ім. Т. Шевченка. А ми 
в найближчі 10 років можемо спокійно 
працювати. Може, будемо ліцензувати 
нові спеціяльності, але це вже не такі 
великі клопоти.

— Щонайменше  двоє  викладачів 
Львівської  політехніки  стали  на-
родними депутатами? Чи розрахо-
вуєте на їхню підтримку?
— Доцент кафедри української мови 
Ірина  Фаріон  і  науковий  працівник 
кафедри  історії  України  та  етноко-
мунікацій Юрій Михальчишин  тісно 
співпрацювали зі мною як із ректором 
задовго до виборів. Зокрема, в універ-
ситеті  постійно відбувалися  зустрічі 
з цікавими постатями у межах проєкту 
Ірини Фаріон „Від книги до мети“, який 
збирав велику кількість людей. Коли 
я підписував їм заяви на звільнення, 
у  нас  була  розмова  про  підтримку 
Львівської політехніки. Адже йдеться 
про лобіювання освітянських проблем 
узагалі. А втім, у теперішній час потріб-
но мати „своїх“ депутатів у Верховній 
Раді — не для того, щоб обходити за-
кон, а якраз щоб вирішувати проблеми 
в законодавчому полі.

— За повідомленням „Комента рів“, 
у б’юджеті 2013-го за про поновано 
збільшити  фінансування  на  до-
слідження, прикладні та науково-

технічні розробки НАН України на 
85 млн. 800 тис. грн., а на наукові 
розробки та підготовку кадрів для 
Мінфіну додали 3 млн. грн. Чи маєте 
якісь очікування у зв’язку з цим для 
Політехніки?
— Якщо  говорити  про  2012-ий  рік 
і про фінансування, то ми отримува-
ли від міністерства кошти практич-
но тільки на зарплати і на стипендії. 
Скажімо, при 30 мільйонах затрат на 
комунальні  послуги  в  первинному 
варіянті кошторису у нас було лише 
700 тисяч гривень, все решта ми мали 
компенсувати за рахунок комерцій-
них коштів. На виконання наукових 
досліджень у 2013 році нам збільши-
ли фінансування лише на 100 тисяч 
порівняно з 2012-им. Якщо врахувати, 
що загальна сума цих витрат 11 міль-
йонів, то 100 тисяч — це скільки, 1 %? 
Ось вам реальне фінансування. А вра-
ховуючи фінансовий стан держави, 
не варто надіятися на те, що й це фі-
нансування буде. Думаю, наступний 
фінансовий рік  буде не  легший,  як 
2012-ий. І я налаштовую директорів 
інститутів, завідувачів кафедр, бухгал-
терію, що покращення не буде. Знову 
доведеться жити з трохи затягнутим 
паском.  Хоча,  я  думаю,  наші  пра-
цівники цього особливо не відчули. 
Тоді, як в инших вишах зменшували 
надбавки,  знімали доплати, людей 
відправляли у відпустки за власний 
рахунок, нам, слава Богу, вдалося ви-
рішувати всі ці проблеми. Відтак я так 
думаю, що й наступного року в нас не 
буде проблем ні з виплатою заробіт-
ної плати, ні з надбавками і допла-
тами, які люди отримували в цьому 
році. Я вже підписав багато наказів 
про продовження цих виплат. Так що 
з точки зору життя наших працівників, 
у 2013-ому році не буде погіршення, 
надіюся, що буде покращення.

— Кабінет Міністрів України 3 груд-
ня схвалив законопроєкт про вищу 
освіту, над яким працювала робоча 
група під керівництвом ректора Ки-
ївської політехніки Михайла Згуров-
ського. Це буде добрий Закон?
— Розмови про новий законопроєкт 
ведуться вже впродовж років п’яти. 
Я  дотримуюсь  однієї  думки:  закон 
про вищу освіту має бути. Старий за-
кон уже настільки не дає можливости 
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розвиватися вишам! Якщо охаракте-
ризувати процес формування нового 
документа,  то  мені,  наприклад,  не 
подобається, що студенти намагають-
ся впливати на деякі статті закону, не 
маючи на це повноважень і прав. На-
приклад, чому вони проти того, щоб 
відраховувати  студентів  за  плагіат. 
У закордонних вишах це розцінюєть-
ся як корупція. То що — студенти за те, 
щоб був плагіат? Невже вони хочуть, 
щоб виші випускали фахівців із серед-
ньою освітою і вмінням користуватись 
інтернетом?

При написанні цього закону було 
задіяно мало ректорів. Ми мали багато 
пропозицій, мало їх врахували. Здава-
лося б, що це несуттєво, але якщо не-
має чіткого визначення, що таке та чи 
инша процедура, то його можна трак-
тувати, як хочете. І головне — в цьому 
законопроєкті дуже обмежена авто-
номія вишів. Я розумію, якщо держава 
фінансує навчальні  заклади,  то  хоче 
впливати. Але основні принципи авто-
номії повинні бути надані вишам. Це 
не пошкодить ні державі, ні міністер-
ству, вони від цього тільки виграють. 
Та яким би закон не був, його потрібно 
ухвалювати. Зрозуміло, що він у будь-
якому  вигляді  буде  недосконалий. 
Час іде, міняється фінансова ситуація, 
обставини, пов’язані з освітою.

Ми,  наприклад,  написали  листа 
в міністерство,  в  якому пропонуємо 
завершувати навчальний рік  у шко-
лах чітко 28 травня. Замість вступних 
іспитів  пропонуємо  проводити  тес-
тування  з  7 – 8 основних предметів, 
які  визначають рівень освіти  і  знань 
випускника школи. І тоді середній бал 
треба вираховувати саме з цих пред-
метів. Таким чином вирішуються про-
блеми і школи, й університету: школярі 
не  закидатимуть  навчання  заради 
2 – 3  предметів  ЗНО  (як це  є  тепер), 
не  буде  „натягування“  середнього 
бала атестата, а у вишах навчальний 
рік мав би починатись 1 жовтня, як це 
є в багатьох країнах Західної Европи. 
Подивимось, як відреагують на нашу 
пропозицію.

— Нещодавно  Ви  придбали  для 
Музею університету цінний експо-
нат — залікову книжку з підписом 
першого ректора Юліяна Захарієви-
ча. Чи цьогорічні студенти мають 
таку честь — отримувати під час 
сесії Ваш автограф? Чи Ви виклада-
єте?
— Зараз ні. У мене багато часу  і зу-
силь забирає адміністративна робота. 
Крім цього, я завантажений прийомом 

кандидатських іспитів та іспитів в ас-
пірантуру,  маю  250  годин  наванта-
ження. Багато професорів кажуть, що 
ректор чи проректор не повинен бути 
завідувачем кафедри. Але відривати 
проректора від навчання — це також 
недобре,  він  повинен  бути  в  темі. 
Я планую взяти на себе навчальне на-
вантаження  в  2013/14  навчальному 
році.

— У суспільстві напередодні нового 
року панують песимістичні, навіть 
апокаліптичні настрої. Чи Ваші очі-
кування від 2013-го радісніші?
— Політехніка починає 2013 рік із тра-
диційного Зимового балу. Таким по-
чатком хочемо задати оптимістичний 
тон і настрій на весь рік.

Зараз шахова команда Львів-Полі-
техніка виступає в ОАЕ на чемпіонаті 
світу серед міст — приємно!

Хоча проблем у нас багато. Най-
більше мені  не  хотілося  б,  аби По-
літехніку пов’язували з корупцією чи 
хабарництвом.  Тому  в  нас  працює 
електронна  приймальня  ректора, 
куди може звернутися будь-хто  і по-
скаржитись, якщо стикається з такими 
проблемами. Головна запорука відсут-
ності таких ганебних явищ — бажання 
студента вчитись, а не просто отримати 
диплом.

Перед новим роком я надав право 
всім  директорам  інститутів  розпо-
ряджатися фінансами в межах своїх 
затверджених кошторисів. Чи готові 
директори  до  цього?  Не  всі.  Так, 
є проблеми загальноуніверситетські, 
де фінансування  повинно  бути  уні-
верситетське. Наприклад, цього року 
ми закупили понад 700 комп’ютерів. 
Але в локальних питаннях я хотів би 
більшої  самостійности  від  дирек-
торів.

Ми могли зробити набагато біль-
ше, якби казначейство не заважало. 
Попри те, що Політехніка має кошти, 
в  державі  є  фінансові  проблеми, 
тому  виходить, що  і  Політехніка  не 
має грошей. У нас у казначействі ле-
жить рахунків приблизно на 12 млн. 
грн.  Але  намагаємося  працювати 
не  завдяки,  а  всупереч. Щороку ми 
ремонтуємо близько 200 авдиторій, 
впорядковуємо  території,  корпуси. 
Відремонтували  корпус  у  Стрий-

ському  парку,  зараз міняємо  вікна 
у  круглому  спорткомплексі.  Почали 
міняти  вікна  в  „Трудових резервах“. 
Хочемо відновити підземний перехід 
між корпусами. Почнемо впроваджу-
вати електронну пропускну систему, 
будемо ставити турнікети в корпусах. 
Це допоможе також дисциплінувати 
студентів і викладачів.

І надалі будемо закуповувати об-
ладнання,  бо  без  сучасного  облад-
нання не буде нічого — ні наукових 
результатів,  ні  якісного навчального 
процесу. Це те, що робимо з року в рік.

— Чи  маєте  оптимістичні  поба-
жання для читачів газети?
— „Аудиторії“ бажаю й далі залиша-
тися  найкращою  газетою  в  Україні. 
Читачам — як би важко не було, тре-
ба вірити, що буде краще. Особливо 
це стосується студентів: вони молоді 
люди, у них все ще попереду. Єдине 
застереження — закликаю студентів 
не упустити моменту стати хорошими 
фахівцями. Саме зараз вони заклада-
ють фундамент на все своє майбутнє 
життя. Якщо він буде міцний,  то на 
його базі зможуть побудувати успішне 
майбутнє. Я впевнений: якщо студент 
знає  англійську мову,  комп’ютерну 
техніку і будь-яку спеціяльність, отри-
ману у Політехніці, він знайде роботу 
будь-де. Тому бажаю студентам пові-
рити в те, що вони можуть закласти 
цей фундамент, в те, що вони самі бу-
дують своє майбутнє, і що це майбут-
нє на 90 % залежить від того, якими 
вони вийдуть зі стін альма-матер.

А викладачам бажаю завжди ба-
чити в очах  студентів  зацікавленість. 
У  таку  авдиторію викладач повинен 
приходити підготовлений. Інакше він 
втратить цю зацікавленість, а з часом 
побачить і порожню авдиторію. Треба 
працювати над собою. Але передов-
сім  важливе  здоров’я.  Тому  хай  усі 
викладачі  будуть  здорові, щасливі, 
бажаю задоволення від роботи, від її 
результатів, від студентів і щоб Новий 
рік приніс у кожну хату благодать, віру, 
любов, надію на краще життя.

Тетяна ПАСОВИЧ
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візії

Футурологія як наука прогнозування майбутнього оперує серйозними часовими дистанціями, глобальними 
питаннями й тісно пов’язана з сучасністю. Про це говоримо з доцентом кафедри міжнародної інформації 

Петром Сухорольським, який читає футурологію майбутнім аналітикам-міжнародникам

Загадки майбутнього,  
або Хто (що) ким (чим) керує

— Наскільки  „примхли-
вим“ і „вдячним“ об’єктом 
для наукового осмислення 
є майбутнє?
— Багато хто вважає, що фу-
турологія стосується винятко-
во майбутнього. Насправді 
теперішнього і минулого та-
кож, просто тут є своя специ-
фіка. По-перше, йдеться про 
мислення,  спрямоване  на 
майбутнє, далеку перспек-
тиву. Ще одне — досліджен-
ня, аналіз дійсности у різних 
шарах  і  сферах  (політика, 
економіка  і  т. д.). У деяких 
методах футурології  зокре-
ма  виділяють  чотири  рівні 
осмислення: повсякденність, 
соціяльна  система,  світова 
перспектива  (йдеться  про 
різні  цивілізаційні  та  инші 
парадигми)  і  найглибший, 
який торкається культурних 
основ, — міф, метафора.

—  Визначальними  для 
інформаційного  суспіль-
ства,  що  змінило  інду-
стріяльне, американський 
футуролог Елвін Тоффлер 
назвав інформацію, науку, 
технології.  Які  прогнози 
стосовно інформаційного 
віку збулись, а які ні?
— На практиці не підтвер-
дилась ідея про те, що перші 
позиції  в  інформаційному 
суспільстві займуть „люди 
знання“,  всебічно  розви-
нуті особистості. Також на 
зорі інтернету звучали опти-
містичні сподівання, що ця 
система буде незалежним 
середовищем різних думок 
і поглядів порівняно зі ЗМІ, 
залежними від певного цен-
тру. На початках так і було, 
але з часом, як зауважують 
деякі  експерти,  в  інтер-
неті  утворились  потужні 
мегаресурси.  Крім  цього, 
цілком  реальним  є  вико-
ристання  певних  маніпу-
лятивних,  фільтраційних 

механізмів — з боку і дер-
жави, і корпорацій, які роз-
вивають  пошукові  серві-
си.  Загалом думка  „владу 
матимуть  ті,  хто  володіє 
інформацією“ не справди-
лась: механізми контролю 
знаходяться радше в руках 
не тих, хто знає, а хто поши-
рює, маніпулює інформаці-
єю,  створює  інформаційні 
приводи. Це добре видно 
зокрема в політичній сфері, 
під час виборчої кампанії.

— Тим  не  менше,  чимало 
подій,  які  згодом  стають 
реальністю, зароджується 
у віртуальному світі. Напри-
клад,  протестні  виступи, 
зокрема в Єгипті у 2011-му…
— З одного боку, це так, але 
з  иншого,  маємо  приклад 
„помаранчевої революції“: 
тоді  інтернет  в  Україні  не 
був  настільки  поширений, 
як тепер,  тож вирішальни-
ми стали инші канали кому-
нікації. Зрештою, ймовірний 
і протилежний ефект: грома-
дяни виливають у мережу 
своє невдоволення —  і це 
пригашує протестні настрої.

— Які ідеї футурологів, ви-
словлені колись про сього-
дення, справдились?
— Вдалими  виявилися 
прогнози  щодо  розвитку 
техніки, зроблені пів століт-
тя тому і ще раніше. Цікаві, 

наприклад,  були  ідеї  про 
те, що світ  техніки „живе“ 
за власними законами, не 
орієнтований  на  людину, 
а  підпорядковує  її  собі. 
І справді, технології стрімко 
розвиваються,  корпорації 
активно  інвестують  у  це, 
і такий процес дедалі склад-
ніше регулювати.

— Але технології, техні-
ка — тільки засоби в люд-
ських руках…
— Це один підхід. А от про-
тилежний  стверджує,  що 
не людина керує  техноло-
гіями,  а  технології  —  лю-
диною. У будь-якому разі, 
вони суттєво впливають на 
нашу  поведінку.  Людина, 
яка взяла у руки мобільний 
телефон — це вже не та лю-
дина, що раніше. Стрімкий 
розвиток  технологій  змі-
нює наше світосприйняття: 
все, що було до інтернету, 
смартфонів  і  т.  д.,  тепер 
наймолодшим поколінням 
здається древнім  і  архаїч-
ним. Навіть анекдот такий є: 
мама каже синові, що в часи 
її молодости не було мобіль-
них телефонів та інтернету, 
а син запитує, може, вона 
ще й динозаврів бачила…

Раціональними були та-
кож  твердження  канадця 
Маршала МакЛюена 50-річ-
ної давности,  зокрема про 
вплив засобів комунікації, ТБ 
і радіо, на людину і суспіль-
ство. За його теорією, розви-
ток суспільства поділений на 
дописемну, писемну  (пізні-
ше друковану) і електричну 
епохи. Остання, що зароди-
лася наприкінці ХІХ століття, 
нині сягає вершини розвитку 
і  певною мірою  повертає 
людину до племінної, допи-
семної свідомости — тобто 
до бажання безпосередньої, 
активної  участи. МакЛюен 
також писав про посилення 

з  часом ролі  різних  чуттів 
(дотик, слух, запах),  тоді як 
книжна  епоха  орієнтува-
лась передовсім на зорове 
сприйняття.

— Художній світ — не нау-
ка, але письменники часом 
таки вгадують прийдеш-
нє.  Які  з  літературних 
науково-фантастичних, 
утопічних візій „потрапи-
ли“ в майбутнє?
— Футурологія допускає пев-
ні мистецькі, інтуїтивні прийо-
ми осягнення дійсности. Вар-
то згадати Джорджа Орвела, 
Олдоса Хакслі. Актуальні їхні 
думки про можливості „про-
мивання мізків“ людей,  ін-
формаційного впливу на них 
з  боку  влади.  Хакслі  також 
мав цікаві думки про розва-
ги майбутнього, наприклад, 
фільми без жодного змісту, 
але з надмірною апеляцією 
до  емоцій.  Сучасний  кіне-
матографічний  мейнстрім, 
зрештою, теж прагне поси-
лити емоційний вплив, дба-
ючи про поліпшення звуку, 
зображення. Загалом утопії, 
а також розвиток технологій 
і  їх вплив на людство — це 
теми, які викликають у сту-
дентів живий інтерес.

Аналітика-міжнародника 
футурологія  вчить  бачити 
загальну картину, поле до-
слідження,  а  це  важливо 
в моделюванні,  прогнозу-
ванні міжнародних  відно-
син. Футурологія має  два 
основні завдання: по-перше, 
осмислити актуальні проце-
си і тенденції, по-друге, дати 
людині інструменти для цін-
нісної оцінки дійсности, до-
помогти критично підходити 
до різних її проявів і осмис-
лено приймати рішення. Тоді 
жодні інституції чи технології 
не будуть керувати і маніпу-
лювати людиною.

Ірина ШУТКА
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у  „ювілейному“  1937 році), ні ре-
пресії  в  університеті,  ні  численні 
звільнення  з  роботи  за  інако-
мислення, ні  виправні роботи, ні 
Голгофа ув’язнення. Навіть більше: 
чим міцніше  „залізна  рука“  за-
тискала  йому  рота,  тим  гучніше 
й упевненіше лунав його голос на 
захист заарештованих побратимів, 
на захист народу, нації.

Налякане  нещодавнім  ста-
лінським  терором  і  збайдужіле 
суспільство мовчало. А ті, хто при-
значив  себе  поводирями  націй 
і народів, мов павуки у банці, ви-
ривали один в одного смачніший 
шматок, не забуваючи при цьому 
прицільно відстрілюватися від тих, 
хто посмів зазирнути за їхній висо-
кий паркан. І закатати під асфальт 
тих,  хто наважився потривожити 
„солодку житуху“.

Цькований тодішнім жорстоким 
режимом, мучений у його катівнях, він 
все одно щоразу піднімався на захист 
своїх побратимів — Алли Горської, Іва-
на Світличного,  Івана Дзюби, Василя 
Стуса та инших, зовсім не думаючи про 
те, як це позначиться на ньому, вірний 
своїй юній клятві на Володимирській 
гірці присвятити життя боротьбі за со-
борну незалежну Україну.

Однак система, яка без жалю ни-
щила  все живе й  творче,  кидала  за 
колючий дріт  сміливців, мабуть,  за 
законом фізики про дію  і  протидію, 
не змогла упоратися зі жменькою від-
чайдухів, яким уже не важило власне 
життя, а лише ідея і свобода України. 
Саме після їхніх виступів розкололася 
ідеологія  більшовицької  диктатури, 
показавши світові гниле нутро:

Суспільство на ярмарки їхало,
Тирани спішили до вілл,
Аж поки режиму у дихало
Не вчистив Славко Чорновіл.

Його  „Український вісник“ розпо-
відав  світові про  ганебне пересліду-
вання українців в Україні, порушення 
прав людини, нищення кращих її синів 
і доньок, до того ж багатьох за загад-
кових обставин.

Він робив кожен свій крок, усвідом-
люючи, що може очікувати на нього тут, 
у під’яремній Україні, терпляче витри-
мав нелюдські умови ув’язнення, розу-

міючи, що иншого шляху йому доля не 
проклала. „Я у своїй неволі вільніший 
за вас і життя моє ніби цікавіше й зміс-
товніше. І це більш ніж компенсує всякі 
невигоди й фізичні труднощі“, — писав 
він. Його головною зброєю було слово. 
Хоча й за колючим дротом він умів орга-
нізувати акції спротиву, голодування на 
захист ув’язнених побратимів, боротьбу 
за статус політв’язня. Твердий і непохит-
ний „зеківський генерал“ зав жди від-
чував себе людиною, завжди „перший 
кидався на дзот“. Це вже потім

Охоронці із бараку
І сексоти з КДБ,
Мов найбільшого друзяку,
Нині згадують Тебе.

А тоді треба було день у день дов гі 
роки прокидатися в бараці, їсти табір-
ну баланду  з  хробаками,  стійко  зно-
сити холод, недоїдання, приниження 
і знущання. І писати полум’яні рядки, 
відроджувати в душах гідність і любов, 
кликати до правди.

Ці  університети перетворили В’я-
чес лава Максимовича на зрілого по-
літичного діяча. І згодом, вже на волі, 
він з невтомною енергією взявся за про-
довження справи всього свого життя, 
ініціювавши перетворення Гельсінської 
групи на Гельсінську спілку, котра, по-
своєму сприяла об’єднанню десятків 
тисяч українців у Народний Рух і віднов-

ленню незалежности України. 
Багато він зробив для цього і як 
народний депутат.

Блискучий журналіст і оратор, 
він  переконував  своїх  читачів 
і слухачів непорушною логікою, 
послідовністю, широтою знань.

Його  велич  як  політичного 
діяча неспростовна. А щоб зро-
зуміти його  велич  як  людини, 
щиро відповімо  собі на кілька 
запитань.

Чи багато з нас знайде в собі 
мужність сказати в очі злодієві, 
що він злодій, хабарникові — що 
він хапуга? А стати на боротьбу із 
залізною державною машиною, 
яка вже не одному сміливцеві зла-
мала хребет? Чи багато серед нас 
таких, що проміняли б теплу груб-
ку і голубий екран на мордовські 
табори? Таких, яких не зламали б 
свавільні табірні порядки, погро-
зи, знущання? Які залишили б свій 
лексикон і світлий спогад про себе 

у далеких якутських закапелках?
На постаменті його па м’ят ника ви-

карбувано слова: „Ми, українці, були, 
є і завжди будемо вільними!“. Це його 
кредо, його мрія. Чи вільні ми?  І що 
кожен із нас може для цього зробити?

У бібліотеці Інституту екології, при-
родоохоронної діяльности та туризму 
імени В’ячеслава Чорновола на чіль-
ному місці вишикувалися 10 томів його 
творчої спадщини — журналістські та 
літературознавчі  статті,  критика, до-
кументи, матеріяли з позацензурного 
журналу „Український вісник“, який він 
редагував, публіцистика табірного пе-
ріоду, виступи, листи, архівні докумен-
ти, спогади про нього. Зі сторінок цих 
темно-червоних книжок постає відо-
мий і невідомий В’ячеслав Чорновіл — 
незламний громадський і державний 
діяч, організатор  і  провідник Народ-
ного Руху України, журналіст і палкий 
промовець, лавреат Державної премії 
України ім. Т. Шевченка, Герой України, 
символ української незалежности. І од-
нак жива людина з трепетним наболі-
лим серцем, яка прагнула достукатися 
до наших сердець. До нас із вами.

Наталя ЛУЦИК, 
провідний фахівець кафедри 

екологічної політики та 
менеджменту природоохоронної 
діяльности ІЕПТ ім. В. Чорновола

незабутні

В’ячеслав Чорновіл „…не привозив з війни… 
трофеїв і не думав про повний гаман“

→ Закінчення. Початок на 4 с.

Св
ітл

ин
а 

Ір
ин

и 
Ш

ут
ки

[•] квіти пам’яти покладають студенти четвертого 
курсу ІЕПТ Христина Герман і Юрій Баландюх
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замість квітів на могилу

Келих часу випила до дна
Вона була вродлива і мудра жінка. Людина з великим 

і добрим серцем. Яскрава журналістка і непересіч-
на письменниця. А пішла з життя після тривалої і важ-
кої хвороби якось непомітно для широкого загалу. Не 
проводжали її в останню путь представники влади, та 
й побратимів по перу на похороні було не густо… Але, 
зрештою, це не має жодного значення, бо нерідко ця 
показна метушня є нещира, фальшива, формальна.

„Великої душі людина“
Євгенія Божик залишилася у пам’яті 

рідних, друзів, знайомих і незнайомих 
читачів  і  тисяч вдячних людей, яким 
у важкі хвилини без вагань допомагала 
і словом, і ділом, проявляла чуйність 
і милосердя. Навіть благодійний фонд 
опіки над сиротами, головою наглядо-
вої ради якого вона була, називається 
„Серце матері“.

Про  її  людяність  і  шляхетність 
говорили  поміж  собою  після  похо-
ронної  відправи працівники  колись 
потужної, а тепер занедбаної друкарні 
„Вільна Україна“ Оля і Юрій („великої 
душі  людина“),  письменники Надія 
Ковалик  („були подругами“), Василь 
Стефак  („не міг  не  попрощатися“), 
вдова  Романа  Качурівського  Воло-
димира  („допомагала  кожному“) 
та  инші…  А  доцент  кафедри  вищої 
геодезії  та  астрономії Львівської по-
літехніки Любов Янків-Вітковська, яка 
не  змогла  тоді  прибути  до Львова, 
написала в Фейсбуці: „Вже не зустріну 
її  на  львівських  вулицях  чи  у  нашій 
перукарні, чи в театрі… Пішла від нас 
красива жінка, чудова письменниця, 
але в пам’яті  звучить  її  голос, перед 
очима стоїть красивий образ“.

І мені згадався один із афоризмів 
Євгенії Божик: „Кожен, хто відходить 
од нас  назавжди,  забирає  зі  собою 
шмат і нашого життя“.

Спогади  виринають  самі  собою, 
невимушено…

Дякую за вибір фаху
Після закінчення середньої школи 

я приїхала до Львова вступати на кла-
сичну філологію. По дорозі в універси-
тет за дорученням батька зайшла до 
Євгенії Дмитрівни у редакцію „Вільної 
України“ на Підвальну. Вона була за-
клопотана, бо завершувала статтю, яку 
терміново треба було здати в номер, 
тому  попросила  трішки  почекати, 
а щоб я не нудьгувала, запропонувала 
вичитати якийсь набраний друкаркою 

матеріял  і  виправити помилки, а по-
тім — написати текстівку до фотографії.

В  редакції  раз-по-раз  лунали  те-
лефонні дзвінки, приходили люди зі 
своїми проблемами, журналісти про 
щось розпитували, щось уточнювали, 
занотовували, обговорювали. Я поча-
ла прислухатися — було цікаво! Мене 
вразили  оксамитовий  голос  Євгенії 
Божик і її манера говорити — не кате-
горично і безапеляційно, а розважли-
во, запитально, з нотками здивування. 
При цьому  її  великі  сині очі  ставали 
ще кругліші,  а  вираз обличчя — по-
дитячому довірливий.

Переглянувши доручену мені робо-
ту, вона здивовано звернулася до своїх 
колег, мовляв, послухайте, ця дівчинка 
грамотна  і має нахил до  творчости! 
А вже тоді — до мене: „А на журналіс-
тику не хочеш?“. І я подала документи 
… на факультет журналістики.

Герої жили поруч
За роки навчання я двічі  була на 

практиці  у  „Вільній Україні“  (правда, 
в иншому відділі)  і  завжди захоплю-
валася ставленням Євгенії Дмитрівни 
до подій і людей, її доброзичливістю 
й  привітністю,  професійною  май-
стерністю.  Вона  завжди бралася  за 
особливі  теми,  вишукувала неорди-
нарні особистості і писала про них ці-
каво й правдиво. Вперше у львівській 
журналістиці  пробувала  себе  в ролі 
представників різних професій і вела 
репортажі так би мовити „з нутра“.

Та  чи  не  найбільше  у  її  дороб-
ку  публікацій  про  медиків —  від 
молодшого  персоналу  до  лікарів 
найвищої  проби.  Євгенія  Божик до-
бивалася дозволу бути присутньою на 
складних операціях,  брала  інтерв’ю 
в професорів і хірургів, і тоді в газеті 
з’являлися  професійні  і  змістовні 
статті,  а медичні  світила  ставали  її 
добрими приятелями. Вони відгукува-
лися на кожне прохання журналістки 
з волошковими очима, хоча почуття 
такту  не  дозволяло  їй  зловживати 

чемністю  своїх  авторитетних друзів. 
Та  знаю  багато  прикладів  навіть  із 
найближчого оточення, коли герої  її 
нарисів  та оповідань рятували люд-
ські життя, а чарівну Євгенію просто 
обожнювали.

У день моєї операції Євгенія Дмит-
рівна  прийшла  в  лікарню, щоб під-
бадьорити мене.  І раптом, піймавши 
погляд моєї на вигляд суворої сусідки 
по палаті,  прямує до неї  з радісною 
усмішкою і вигуком: „Даріє Степанів-
но!“. А вже за мить вони обіймаються, 
як рідні люди. Як з’ясувалося потім, це 
була знаменита професор-онколог!

„Була голосом  
свого народу“

А  коли політ  думки не  вміщався 
у рамки газетного жанру, журналістка 
почала  творити новели, оповідання, 
повісті. З благословення і за рекомен-
дацією Ірини Вільде у 1978 році стала 
членом Національної  спілки  пись-
менників України. Євгенія Божик за-
лишила по собі понад десять книжок, 
була  лавреатом п’яти міжнародних 
літературних конкурсів, премій імени 
Богдана Лепкого, імени Ірини Вільде.

Не маю наміру  сьогодні рецензу-
вати  твори письменниці,  скажу лиш, 
що її герої — переважно прості люди, 
образи  яких  вона  писала  з  рідних 
і знайомих. Та Євгенія Божик не тільки 
змальовувала людський біль і тривоги, 
терпіння  і мужність,  горе  й  любов, 
а й дошукувалася причин, які постави-
ли людей у непрості обставини. Силою 
свого літературного  таланту  творила 
портрет рідного народу.

Роман Горак так охарактеризував 
майстриню  слова:  „Євгенія  Божик 
належить до тої рідкісної, майже ви-
мерлої  у нас, породи письменників, 
які  не  вміють  лукавити,  говорити 
одне, думати друге, а робити третє… 
Вона  була  і  залишається  голосом 
свого народу. Вона, як ніхто, відчуває 
біль народу…

Дитиною  вона,  як  і  весь  її  рід, 
у 1946 році, дякуючи „мудрості“ тодіш-
ніх вождів і керманичів, була вир вана 
з коренем з рідного Надсяння і викину-
та в чужі сторони. Для когось це, може, 
тільки факт історії, про який особливо 
тепер не люблять  і  згадувати,  а для 
неї це — постійна рана, що не гоїться, 
а  лиш ятрить.  Той біль людей  і  біль 
її  землі можна відчути майже в  усіх 
творах письменниці…“.
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наш календар
1 січня — Новий рік.
7 січня — Різдво Христове.

Пам’ятні дати
27.12.1633 — помер Мелетiй Смотриць-
кий, український письменник-полемiст, 
учений, церковний i освітній діяч, ав-
тор підручника церковнослов’янської 
мови.
27.12.1822 — народився Луї  Пастер, 
французький мікробіолог і хімік, який 
розробив метод профілактичної  вак-
цинації проти сибірки, сказу і запропо-
нував метод стерилізації.
29.12.1723 — помер у Петропавловськiй 
фортецi в Петербурзi наказний гетьман 
Павло Полуботок.
29.12.1952 — помер Iван Кочерга, укра-
їнський драматург.
31.12.1872 — народився Василь Кри-
чевський,  український живописець, 
архiтектор i графiк.
31.12.1877 — народився Гнат Хоткевич, 
видатний  український  письменник, 
актор i мистецтвознавець.
31.12.1892 — народився Михайло Се-
менко, український поет-футурист.
1.01.1896 — народився Василь Касіян, 
український художник.
1.01.1909 — народився Степан Бандера, 
Провідник Організації Укра їнських На-
ціоналістів (ОУН).
2.01.1882 — народився  Іван Огієнко, 
український мовознавець, дослідник 
української культури, релігійний і гро-
мадський діяч.
3.01.1895 — народився  Борис Лято-
шинський,  український  композитор 
і педагог.
3.01.1919 — Українська Національна 
Рада в Києві  ухвалила постанову про 
возз’єднання ЗУНР з УНР.
6.01.1742 — помер в еміґрації Пилип 
Орлик, автор першої Конституції.
6.01.1834 — народився  Степан  Ру-
данський, відомий український поет-
сатирик.
6.01.1898 — народився Володимир Со-
сюра, відомий український поет.
6.01.1938 — народився Василь Стус, 
визначний український поет.
6.01.1945 — помер Володимир Вер-
надський,  визначний  український 
вчений, засновник і перший президент 
Академії наук України.
6.01.1957 —  помер Амвросій  Бучма, 
видатний український актор.
7.01.1853 — народився Микола Аркас, 
ві до мий український  історик  і компо-
зитор.
8.01.1888 — народився Гнат Юра, відо-
мий український актор і режисер.
8.01.1935 — народився Василь Симо-
ненко, визначний український поет.
9.01.1898 — народилася Ярослава Му-
зика, українська художниця.
12.01.1878 — народився Василь Пачов-
ський, український поет і драматург.
15.01.1871 — народився  Агатангел 
Кримський,  український письменник, 
філолог-орієнталіст, поліглот, академік.

Шрами на серці
„З рідного села Лази, що біля Ярос-

лава (нині Польща), з усього Надсяння 
повиривали  і  порозкидали  людей 
по  всьому  світу.  Там  їх  і  наздоганяв 
час  вічного  спочинку. Дідусь  помер 
під Ольштином  (німецька територія). 
Другий дідусь — у концтаборі Явожно 
(Польща). З Господньої ласки вижила 
у  цьому  концтаборі  тітка  Катруся. 
Мамин брат Дмитро  загинув  у боях 
за Ригу. Життя мого батька обірвалося 
у сталінському концтаборі в Бєлозер-
ських лісах (Росія). А ще… іще… Колись 
мені  здавалося, що мине час,  і  я ви-
плачу свій біль і дочекаюся розплати…“ 
(Євгенія Божик, „Найцінніше “).

У поминальні дні,  не домовляю-
чись, ми зустрічалися біля пам’ятника 
жертвам репресій на вулиці Степана 
Бандери.  Тут,  у  колишній  тюрмі  „на 
Лонцького“,  сидів  її  батько —  голо-
ва  читальні  „Просвіти“,  і  сюди  вона 
дів чинкою  приносила  йому  пере-
дачі. Пережите  власне  горе Євгенія 
Божик  відтворила  у долі медсестри 
Орисі  Українець  у  повісті  „Предтеча 
любові“:

„Всю дорогу до  завовкулаченого 
будинку  на  вулиці Миру,  колишній 
Лонцького, де була політична тюрма, 
в якій у сорок сьомому сидів Орисин 
батько, хвилювалася так, наче під не-
приступною й нині  стіною не  свічки 
мала поставити та відбути панахиду по 
невинно знищених, а насправді  стрі-
тися з Батьком, стрітися з його мукою, 
побачити Батькові руки, окровавлені 
пальці,  з  яких мордерці один по од-
ному щодня по нігтеві розпеченими 
щипцями виривали… “.

Дитиною Орися  стискала  кулаки: 
„Відомщу!“. Все своє життя намагалася 
жити правдою, та доля щораз підки-

дала їй нові випробування, які мали б 
ще більше озлобити серце. Та настає 
переломний момент,  коли вона зна-
ходить вихід із безнадії, це — любов. 
Любов спроможна здолати всі пере-
пони і кривди!

А ось діялог із нарису „І не одна, не 
одна посеред снігів горіла свіча“:

— Ви, Євгеніє, буваєте щасливою?
— Буваю. І часто…
…можу прощати і забувати. Нічого 

не прощаю тільки собі…
— А ворогам України — теж про-

щаєте і забуваєте?
— Ворогам — ні. Не проклинаю. 

Але  і  не  прощаю —  надто  багато 
шрамів на тілах, серцях, ще на багато 
поколінь їх вистарчить.

Нічого вічного немає — 
лише любов!

Свої суб’єктивні спогади про Євге-
нію Божик  хочу  завершити рядками 
з книжки „Келих часу“:

„Коли нині я повертаюся додому, 
до мене поривно і безоглядно біжить-
летить-дріботить найменша в нашій 
родині — моя онучка Вікторія-Катери-
на, моя ненаписана Повістина…

…Я  розчулена  і  вспокоєна:  жи-
вий! Передався!  Ген любови нашого 
роду — найкоштовніший родинний 
скарб. І дай, Боже, щоб і надалі… вже 
без мене…Наперед дякую Тобі,  Все-
вишній!“.

І ще одна завершальна цитата:
„Келих свого часу намагаюся три-

мати  обіруч,  тримати міцно  і  пити 
з  нього  ощадливо — маленькими 
ковточками. І все ж… Пам’ятаю: нічого 
вічного немає — лише любов.

Лише любов!“.

Ярослава ВЕЛИЧКО

афоризми Євгенія БОЖИК

Життя — це прямий ефір
Свята мають погану звичку закінчу-
ватися. Але в цьому наше спасіння.
Серед людей з грішми іноді можна на-
трапити і на людей з душею.
Озонові діри — небезпечно і страшно, 
але вони десь там, далеко, а чорні 
діри в людських душах — і небезпечно, 
і страшно, до того ж близько — на 
відстані кроку чи слова…
Іди своєю дорогою і — не заблудишся.
Дурних професорів такий самий від-
соток, як і дурних студентів.

Життя — це прямий ефір: що зробле-
но — те зроблено.
Прірву можна подолати тільки од-
ним стрибком.

„Живи днем завтрашнім, але спи-
райся на досвід учорашнього“. Жаль, 
що більшість усвідомлюють це на 
останньому колі життєвої гонки.

Людина не вмирає тоді, коли пере-
стає битися її серце. Людина живе 
довго, так довго, поки живе пам’ять 
про неї.
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вже історія

Чим рік минулий нас потішив?

Народ каже: добрий кінець — спра-
ві вінець. „Аудиторія“ спробувала 

з’ясувати, які події вплетені у вінок 
2012 року.

Як співали „Бітлз“…
Про  свої  спостереження  розпо-

відає старший науковий співробітник 
Національного  музею-меморіялу 
жертв окупаційних режимів „Тюрма на 
Лонцького“ Ігор Дерев’яний:

— В історію України 2012-й увійде 
як рік поглиблення політичної  кризи 
в державі, рік переорієнтації на авто-
ритарний  стиль правління  та  втрати 
престижу перед державами демокра-
тичного світу.

Щодо науки, то відбулися зміни па-
радигми історичної концепції. Держава 
намагається знову перетворити історію 
на пропаганду, спрямовану на леґіти-
мізацію режиму. Тематиці українського 
визвольного руху  знову немає місця 
в науковому житті. А це в свою чергу 
дає можливість поширювати історичні 
інсинуації. Такою, наприклад, є антина-
укова публікація Джона Химки, в якій 
автор, говорячи про фото розстріляних 
чекістами політичних в’язнів у тюрмах 
Львова  в  червні  1941  року,  називає 
зображених  загиблих  євреями,  яких 
начебто убили нацисти та українці.

Не може історія оминути чемпіонат 
з футболу Евро-2012 — подію світово-
го масштабу. Проте,  заглянувши  „на 
кухню“ Евро в Україні, під великими 
вітрилами випливають  корупція, фі-
нансові махінації та популізм.

І  на  завершення —  вибори  до 
парламенту,  з  якими  багато  людей 
пов’язували можливість позитивних 
змін у державі. Зі значними фальсифі-
каціями вони відбулися, а суспільство, 
затамувавши подих,  досі  перебуває 
в  очікувані  важливих  змін… Або ж 
застою.

Одним словом, як  співали леген-
дарні „Бітлз“: „Back in the USSR!“. Або 
qui vivra vera (час покаже).

Про некомерційне  
мистецтво

Що „намалював“  рік  уже майже 
минулий у долі львівського художника, 
ми спитали в Андрія Сагайдаковсько-
го,  випускника  Інституту  архітектури 
Політехніки, лавреата премії Arsenale 
Аwards-2012 у номінації Відкриття Ар-
сенале-2012:

— Цього року  я багато малював. 
Можна сказати, що нічого не робив, 
тільки  малював. Майже  повністю 
реалізував  свої  задуми.  Тепер  ви-
черпав  натхнення,  настав  період, 
коли не малюю. Як бачимо, у Львові 
відкривається  багато  галерей.  Це 
здебільшого комерційні проєкти. Моє 
мистецтво — некомерційне. Малюю 
для себе, не орієнтуючись на серед-
овище. Тож про заробіток з продажу 
робіт  на нинішній  час мова не йде. 
Премія у номінації Відкриття стала для 
мене приємним сюрпризом. Куратор 
бієнале Арсенале-2012 Девід Еліот по-
бачив мої роботи в „Я-галереї“ Павла 
Гудімова,  з  яким давно співпрацюю, 
і сам відібрав деякі для виставки. По-
тім приїхав до Львова, побував у моїй 
майстерні.  Згодом мені повідомили, 
що маю бути на  закритті  Арсенале. 
Премію ми поділили  зі  скульптором 
Миколою Малишком.  У жовтні мав 
виставку в Дніпропетровську.

Співачка й організатор мистецьких 
подій Соломія Чубай 2012 рік підсумо-
вує по-своєму:

— Цей  рік  був  важкий для мис-
тецьких проєктів. Усі гроші з б’юджетів 
„ішли“ на Евро-2012  та вибори, мис-
тецькі  події  не фінансували. Новин-
кою була дитяча літературна премія 
„Великий їжак“, яка дає змогу якісній 
дитячій літературі мати належне місце 
у школах та бібліотеках. Був чудовий 
проєкт „ФанАРТія“, який організовува-
ла Дзиґа. Нове дихання для книжкових 
презентацій, на мою думку, дав проєкт 
„На каву — до Львова!“,  тобто вірші 
з Фейсбуку, де поєдналися театр тіней, 
музика  та поезія. Ми з музикантами 
Володею Бедзвіном та Гордієм Стару-
хом створили новий гурт „Джалапіта“. 
Виконуємо народні пісні  та  колядки 
в авторському аранжуванні. Вважаю, 
що цікавий проєкт створив Тарас Чубай 
разом із „Козак-систем“.

Політехніка-2012
„Аудиторія“  впродовж  року  за-

пам’ятала ще  низку  цікавих  подій, 
пов’язаних  зі  Львівською політехні-
кою. Деякі  з  них  увійдуть  в  історію, 
деякі  в мистецтво, ще инші —  таки 
в науку. Хоча все в цьому світі взаємо-
пов’язано.

На початку 2012-го  з нагоди Різд-
вяних свят,  а  також за щиру  і плідну 
співпрацю з Управлінням Львівської 
єпархії  УАПЦ  ректора  професора 
Юрія Бобала нагороджено орденом 
Святителя Миколая Чудотворця ІІ сту-
пеня. Цього року Юрій Ярославович 
також  став  доктором honoris  causa 
Вроцлавської  політехніки  (Польща), 
Люблінська політехніка надала  ана-
логічне  звання  завідувачу  кафедри 
електронних приладів ІТРЕ професору 
Зенонові Готрі, а в кінці вересня нашим 
доктором honoris causa став Нобелів-
ський лавреат у галузі хімії, професор 
Страсбурзького університету імени Луї 
Пастера (Франція) Жан-Марі Лен.

Яскравою подією став другий доб-
рочинний Зимовий бал, в межах якого 
відбувся  третій  мистецький  салон 
„Політехніка-art“.

Так  чи  инакше  Евро-2012,  деякі 
матчі  якого  провели  у  Львові,  не 
могло оминути наш університет. Ця 
подія „спровокувала“ скорочення нав-
чального семестру, а також активність 
багатьох  студентів,  які  спробували 
себе  у  ролі  волонтерів,  стюардів, 
перекладачів і фотографів, бо й тема 
фотоконкурсу,  який щороку  органі-
зовує  „Аудиторія“,  стосувалася  саме 
футбольного чемпіонату.

Отримавши цьогоріч благословен-
ня від Блаженнішого кардинала Любо-
мира Гузара, Патріярха Київського і всі-
єї Руси-України Філарета, архієпископа 
Ігора Ісіченка, а також слова поради від 
Петра Кралюка, Михайла Іллєнка, Юрія 
Щербака, які завітали до нас у межах 
проєкту Ірини Фаріон „Від книги — до 
мети“,  будьмо певні, що й  2013  рік 
обов’язково принесе  тільки приємні 
сюрпризи й нові перемоги!

Анна ГЕРИЧ
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рідні терени

У пам’яті українців вони житимуть вічно

Грудневими поїздками 
на рідні терени, зокрема 

у Ланцут та Млини, Об’єд-
нання товариств депортова-
них українців „Закерзоння“ 
завершило рік, що минає.

Пам’ятник  
повернувся

Ланцут  для  українців 
пам’ятний найбільше  тим, 
що тут під час Першої світо-
вої війни австрійська влада 
створила великий табір для 
військовополонених  ро-
сій ської  армії,  УГА,  УНР  та 
інтернованих представників 
інтеліґенції,  яка викликала 
в поляків недовір’я.

Незважаючи  на  обме-
жені свободи й незадовіль-
ні побутові умови, у  таборі 
діяли  Український  народ-
ний  університет  (близько 
600 слухачів),  гімназія, біб-
ліотека,  літературно-мис-
тецькі об’єднання, виходили 
таборові  часописи  „Наша 
зоря“, „Промінь“, „Будяк“.

Оскільки умови прожи-
вання в таборі були важкі, то 
багато його „поселенців“, ви-
снажені голодом і хворобами, 
померли. Їх поховали непода-
лік табору. В 1921 р. міська вла-
да Ланцута виділила при місь-
кому комунальному цвинтарі 
окрему ділянку, куди українців 
перепоховали. У цьому ж році 

на меморіяльному військо-
вому цвинтарі був офіційно 
встановлений пам’ятник, який 
на пожертви створили самі ж 
інтерновані. Цвинтар діяв до 
кінця липня 1944 року, а потім 
був знищений польською вла-
дою. Невідома доля й самого 
пам’ятника.

З  ініціятиви  і при фінан-
суванні Львівської обласної 
ради КП „Доля“ виготовило 
пам’ятник, що  відтворює 
той,  який був на цвинтарі 
до війни. 1 грудня в Ланцуті 
відбулося його урочисте від-
криття  і  посвячення.  З цієї 
нагоди туди приїхала велика 
делегація з України, зокрема 
представники ЛОДА та ЛОР, 
закерзонці. Участь в урочис-
тостях взяли й представники 
громадськости Перемишля, 
Почесний  консул  України 
у  Перемишлі  Олександр 
Бачик, відповідальний сек-
ретар  консульства Марія 
Скірка,  науковець,  україн-
ський історик з Перемишля 
Олександр Колянчук,  який 
уже 20 років досліджує укра-
їнську  військову й цивіль-
ну еміґрацію у міжвоєнній 
Польщі. Після панахиди, яку 
відслужив о. Тарас Чорний зі 
Львова, пам’ятник освятили.

На жаль, як відзначив го-
лова Суспільно-культурного 
товариства „Надсяння“ Во-
лодимир Середа, відновити 

цвинтар  у  повному обсязі 
Львівщина сама фінансово 
не зможе, хоча вдалося до-
мовитися з польською вла-
дою про те, що на ньому ще 
буде встановлено стелу з ба-
рельєфом Симона Петлюри, 
плити з прізвищами похова-
них і символічні хрести.

Місце, де має 
побувати кожен 

українець
7   грудня   —  у   день 

142 річниці від дня відходу 
отця Михайла Вербицького 
у  засвіти,  представники 
Львова, Львівщини та Поль-
щі  віддали шану  пам’яти 
українському композитору, 
автору мелодії нині Держав-
ного гимну України, 140-річ-
чя якого святкуємо у ці дні.

У селі Млини колишнього 
Яворівського повіту Михай-
ло  Вербицький  був  паро-
хом останні  15 років  свого 
життя. Саме на цій парохії 
він і створив мелодію гимну. 
В пам’ять про отця яворів-
ці  та львівські  студенти на 
цвинтарі  коло церкви  спо-
рудили скромний, але дуже 
гарний  пам’ятник.  Після 
війни цвинтар був занедба-
ний, хоча пам’ятник знаному 
композиторові  вцілів,  як 
і дерев’яна церква XVIII  ст., 
що нині є діючим костелом.

У  1990 році,  за  ініціяти-
ви  українців  Перемишля, 
яку  підхопили й  у Львові, 

пам’ятник  було  вперше 
відновлено.  Вдруге місце 
поховання Михайла  Вер-
бицького реконструювали 
у  1994 – 1995 роках,  збуду-
вавши пантеон. Тепер сюди 
щороку  з’їжджаються  па-
ломники з України і Польщі. 
На думку голови Суспільно-
культурного товариства „Над-
сяння“ Володимира Середи, 
у Млинах, де похований відо-
мий композитор, має побува-
ти кожен свідомий українець.

У  вшануванні Михайла 
Вербицького  взяли  участь 
представники від львівської 
обласної  влади,  громад-
ських організацій Львівщини, 
Товариства  депортованих 
українців,  Перемиського 
відділу об’єднання українців 
у Польщі, Почесного консула 
України у Польщі, Товариства 
зв’язків з українцями за рубе-
жем „Україна — Світ“, керів-
ництво Яворівського району.

Панахиду  в  церкві  від-
служили  місцевий  парох 
Богдан Степан  (опікується 
пантеоном) разом  із о.  Та-
расом  Чорним  зі  Львова 
за  участи  місцевого  ри-
мо-католицького ксьондза. 
Потім паломники пішли на 
цвинтар,  де  виступили  о. 
Богдан Степан, Володимир 
Середа та начальник відділу 
культури Яворівської район-
ної державної адміністрації 
Володимир Балух.

Катерина ГРЕЧИН
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святкова вечірка

Повеселилися „На здоров’я“

У переддень свята Миколая, 18 
грудня, Управління з питань сім’ї 

та молоді Львівської облдержадміні-
страції разом із журналом „RIА Львів“ 
підготували символічний подарунок 
для молоді Львівщини — забаву „На 
здоров’я“ у клубі Picasso.

Миколая разом святкували близько 
250 представників молодіжних органі-
зацій Львівщини. Всіх присутніх своїми 
виступами розважали популярні укра-
їнські виконавці Олеся Киричук та Вла-
дислав Левицький, гурт „Шоколадка“ та 
КВН-команда „Коліжанки“. Наприкінці 
вечора глядачів здивували фешн-пока-
зом хут ра моделі з аґенції „Shchasluvi 
models“, бармен-шоу, а також гімнастки 
від Caramel Studio, які продемонструва-
ли феєричне шоу на пілоні.

Особливістю вечірки „На здоров’я“ 
стала повна заборона вживати спиртні 
напої до і під час заходу. При вході до 
клубу працівники молодіжного управ-

ління перевіряли  алкотестером  усіх 
відвідувачів на вміст алкоголю. У клубі 
всіх безкоштовно частували молоком, 
йогуртом та безалкогольними молоч-
ними коктейлями.

— Метою заходу було популяризу-
вати здоровий спосіб життя та показати, 
що молодь може розважатися твере-
зо, —зазначив начальник Управління 
з питань сім’ї та молоді ЛОДА Анатолій 
Ігнатович. — Органи влади та свідомі 
представники громадськости доводять, 
що споживати спиртні напої шкідливо, 
але водночас по телебаченню розповіда-
ють, що ти будеш справжнім українцем, 
лише якщо питимеш пиво певної марки, 
а зірки шоу-бізнесу з рекламних плакатів 
закликають стати справжнім чоловіком, 
вживаючи міцні алкогольні напої. Ми 
спробували довести протилежне, зна-
йшли зірок, які підтримали нашу ініція-
тиву та пропагуватимуть здоровий спосіб 
життя надалі.

Наталія ПАВЛИШИН

громадські ініціятиви

У неформальній обстановці
Зустріч „Галицький авангард“ 

21 грудня зібрала найактивнішу 
молодь Львівщини. Управління з пи-
тань сім’ї та молоді Львівської обл-
держадміністрації спільно з рядом 
молодіжних громадських організа-
цій підбили підсумки реалізації мо-
лодіжної політики протягом року.

Мета зустрічі — консолідація мо-
лодіжного середовища та обмін досві-
дом між молодими лідерами у нефор-

мальній  обстановці. Найактивніших 
цьогоріч представників молодіжних та 
громадських організацій  відзначили 
подяками управління з питань сім’ї та 
молоді ЛОДА.

Зустріч  відбулася  у  стінах Україн-
ського католицького університету. Після 
закінчення обговорень  та приємних 
урочистих формальностей усіх  чекав 
приємний сюрприз — колядки від відо-
мої виконавиці Наталки Карпи.

Н.П.

коротко

у мОНмС затвердили склад Президії 
Всеукраїнської студентської ради. 
За результатами проведених звітно-
виборчих засідань республіканської 
(в АР Крим), обласних та міських 
(у містах Києві та Севастополі) 
Колегій Всеукраїнської студентської 
ради при Міністерстві освіти і нау-
ки, молоді та спорту України, до 
складу Президії увійшов, зокрема, 
голова Львівської обласної Колегії 
ВСР, студентський мер Львова, 
студент Львівської політехніки Іван 
Попович.

24 грудня видатному державному 
й політичному діячеві В’ячеславу 
Чорноволу виповнилося б 75 років. 
Урочистості на його честь пройшли 
на Волині, Прикарпатті, Микола-
ївщині, Буковині, Чернігівщині, 
у Львові, Одесі, Хмельницькому, 
Кіровограді. У столиці відбуло-
ся покладання квітів на могилу 
В’ячеслава Чорновола на централь-
ній алеї Байкового кладовища, до 
пам’ятника на Европейській площі та 
до козацького хреста на місці його 
загибелі. У Львові обговорили книгу 
Чорновола „Лихо з розуму“ за учас-
ти педагогів Львівщини, поклали 
квіти до пам’ятника та меморіяльної 
таблиці діячу на будинку Львівської 
обласної державної телерадіоком-
панії. А в Музеї виз вольної боротьби 
України відкрили стаціонарну ви-
ставку „В’ячеслав Чорновіл: політик, 
правозахисник, журналіст“.

молодь на Львівщині 22 грудня 
повторила акцію Городоцької екс-
пропріяції 1932 року. Між Городком 
і Верином пройшов міжміський 
екстремальний квест „Навздогін 
смерти“. Мета заходу — вшануван-
ня героїчного чину борців за волю 
Василя Біласа і Дмитра Данилиши-
на. Саме цим маршрутом 80 років 
тому відступали українські герої 
від польської поліції після нападу 
на пошту. Третій рік поспіль цю гру 
організовує львівський осередок 
ГО „Молодіжний націоналістич-
ний конґрес“. Учасники подолали 
близько 60 км полів, лісів та доріг, 
переходячи від однієї контроль-
ної точки до иншої та виконуючи 
завдання на них. Завершилася гра 
у с. Верин біля символічної могили 
Біласа і Данилишина.

За матеріялами інформаґенцій
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студмістечко

Свято Миколая для найменших політехніків

Увечері 18 грудня до найменших 
мешканців гуртожитків Львівської 

політехніки завітав Миколай. Органі-
зував свято житлово-побутовий від-
діл Студмістечка разом із таланови-
тими студентами — учасниками що-
річних фестивалів університету.

Відбувалося дійство  у  сімейному 
гуртожитку № 12. Цього року до дав-
ньої  традиції  долучився  і  Профком 
працівників, тож подарунки отримали 
не  тільки діти  студентів  і  аспірантів, 
а й викладачів.

Актори-аматори  підготували  не-
величку  студентську  казку  із  тради-

ційними персонажами — Миколаєм, 
Ангелом і Антипком. На свято завітало 
близько шістдесяти  глядачів.  Най-
менші розповідали віршики,  співали 
пісеньки та ділилися своїми найзапо-
вітнішими мріями.

— Солодкі пакуночки нам вдалося 
придбати завдяки підтримці студен-
тів, які організували збір коштів. Тому 
від імени адміністрації Студмістечка 
висловлюю подяку  за  розуміння  та 
сприяння всім, хто долучився до ор-
ганізації  свята, — наголосив  голова 
культмасового відділу Колегії та про-
фкому  студентів  і  аспірантів  Сергій 
Зварич.

громадська діяльність

Свята і будні Студентського братства Політехніки
Вихованці спеціяльної 

загальноосвітньої шко-
ли-інтернату впродовж 
багатьох років найбільше 
готуються до приїзду гос-
тей напередодні свята Ми-
колая. Щороку в цей день 
активісти Студентського 
братства Львівської політех-
ніки відвідують їх із пода-
рунками та різноманітними 
цікавими акціями. Казкові 
вистави за спеціяльно на-
писаним сценарієм, цікаві 
зустрічі чи майстер-кла-
си — основне наповнення 
святкової програми.

Цьогоріч  до  братчиків 
долучилися пластуни. Саме 

вони  займалися  з  дітьми: 
проводили майстер-класи 
з виготовлення різдвяних зі-
рочок із соломи, новорічних 
листівок для рідних, підста-
вок для ручок  та шкіряних 
гаманців. Усе необхідне для 
роботи молодь  привезла 
зі собою. Тож діти не лише 
отримали жадані подарун-
ки,  а й довідалися чимало 
цікавого,  потренувалися 
в майстерності та проявили 
творчу фантазію.

— Підготування до свята 
розпочинаються ще задовго 
до нього. Спершу восени ми 
їдемо до дітей, щоб разом із 
ними написати листи до Ми-
колая та дізнатися про все, 

що їм потрібно. Після цього 
сортуємо листи, виписуємо 
все необхідне,  розносимо 
скриньки для пожертв. А вже 
останній  тиждень  перед 
святом — це дійсно майже 
цілодобова робота, і щоб все 
встигнути, часто доводиться 
ночувати на „робочому міс-
ці“. Як  і  завжди, формуємо 
пакунки для кожної дитини 
індивідуально.  Цьогоріч, 
на  жаль,  доводилося ще 
й перевіряти речі, щоб не 
були  пошкоджені,  бо  чо-
мусь люди жертвували дуже 
понищений  одяг.  Те,  чого 
бракувало, докуповували за 
зібрані  кошти.  Також част-
ково закупили фрукти. Що-
правда, левову частку (300 кг 
мандаринок) на всі братства 
виділили  з  церкви Ольги 
і  Єлизавети. Основну  під-
тримку надала Мальтійська 
служба допомоги, — роз-
повів співорганізатор свята, 
головний Миколай,  голова 
ради Студентського братства 
Політехніки Андрій Дуда.

Також братчик розповів 
про діяльність  організації 
протягом року та поділився 
планами на наступний:

— Цей  рік  для  нашого 
братства був досить склад-
ний: двічі підпалювали наш 
„офіс“, тож довелося вкласти 
чимало сил та коштів у ре-

монтування  приміщення. 
Але ми старалися провести 
всі  традиційні акції: різдвя-
ний вертеп, акцію з виготов-
лення великодніх писанок, 
екологічні акції  (прибирали 
гору Піп Іван), свято Купала, 
Покрови, а тепер і Миколая. 
Також організували  кілька 
концертних  програм  для 
молоді. Чимало акцій про-
водили  спільно  з  иншими 
братствами. Це дало можли-
вість зробити  їх цікавішими 
та більш масовими.

На наступний рік, окрім 
традиційних  заходів,  мо-
лодь  запланувала  чимало 
й  инших  досить  цікавих. 
Та,  як  наголосив  хлопець, 
Студентське братство — не-
прибуткова організація, тож 
їхня діяльність  значно  за-
лежить від міського фінан-
сування.  Зараз організація 
подала  декілька  проєктів 
на  конкурс  міської  ради. 
Один із них — відродження 
братського фестивалю „Ви-
вих“, який мав би відбутися 
25 – 26 травня на День сту-
дентського руху. Також уже 
другий рік поспіль молодь 
мріє організувати літню по-
дорож визначними місцями 
Карпат.

Сторінку підготувала  
Наталія ПАВЛИШИН
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напередодні

Зимовий бал: музика і танці —  
для щедрих меценатів

Коли всі планують зустрі-
чати Новий рік та свят-

кувати Різдво, у Політехні-
ці готуються ще й до тра-
диційного Зимового балу. 
У 2013 році він відбудеться 
12 січня.

Крім  того, що  головна 
мета балу — відновлення 
давніх  традицій,  зустріч 
випускників,  а  також  до-
брочинність (зібрані кошти 
щороку  виплачують  двом 
стипендіятам — відмінни-
кові  навчання  та  комусь 
із  соціяльно незахищених 
студентів),  кожен  учасник 
хоче  добре  провести  час. 
Випускники  та  друзі  По-
літехніки  використовують 
такий святковий захід, аби 
зустрітися  і  поспілкуватись 
у  позаробочій  атмосфері 
(на другому балу поза цим 
нерідко  забували  й  про 
танці). Відтак перед органі-
заторами, крім дотримання 
основних  умов  „жанру“, 
стоїть непросте завдання — 
здивувати  гостей  якимись 
„родзинками“. Хоча загалом 
цього  року  вони  постави-
ли  собі  за  мету  залучити 
більше  нових  учасників, 
розширити  їх  географію. 
Очікується  більше  пред-
ставництво з Києва, Терно-
поля,  Івано-Франківська, 
Хмельницького, Борислава, 
Дрогобича, Калуша. Будуть 

консули,  почесні  консули 
дипломатичних  представ-
ництв,  ректори  польських 
вишів.

Основний кістяк програ-
ми — незмінний.  Стартує 
бал із представлення гостей 
господарям — ректор Юрій 
Бобало та голова правління 
Асоціяції  випускників Олег 
Сєргєєв  з  дружинами  тис-
нуть  руки  кожному.  Якщо 
деяких вимог  (як-от не  за-
прошувати більше,  ніж на 
три  танці  одну партнерку; 
жінкам  приходити  лише 
у супроводі чоловіків) учас-
ники не дотримуються,  то 
щонайменше дрес-код для 
гостей — це святе. По суті всі 
чоловіки  замість  краватки 
мають метелика  (а  багато 
чоловіків  і в смокінгах, хоч 
загалом  темний  костюм 
припустимий),  а жінки де-
монструють вишукані вечір-
ні сукні та відповідні зачіски.

Незмінно присутні в про-
грамі балу й лотерея та аук-
ціон. Лоти організатори тра-
диційно тримають у секреті 
(деякі  з них надали люди, 
які хотіли, але не можуть по-
трапити на бал). Лише щоб 
зорієнтувати доброчинців, 
наскільки грубий гаманець 
треба  взяти,  малесенька 
підказка:  директор  арт-
галереї „Мадам Пальмгрен“ 
Вікторія  Рибак  вирішила 
надати на аукціон картину 

за  5000  гривень — такого 
коштовного лота на балу ще 
не було.

А от на щорічній вистав-
ці  творчости  „Політехніка-
арт“, крім фоторобіт і картин 
(одну  з  них  буде  надано 
на аукціон як лот),  за  сло-
вами  члена  оргкомітету 
Володимира Старчевського, 
планують виставити автен-
тичні українські національні 
костюми з різних реґіонів. 
Їх  є  близько  40.  Скільки 
зможуть побачити учасни-
ки балу, залежить від того, 
чи вдасться організаторам 
знайти відповідну кількість 
манекенів.  Також має  від-
бутися  традиційне нагоро-
дження меценатів.

— Щоправда,  наразі 
(очевидно, через непростий 
час,  зокрема,  вибори)  рік 
виглядає невдалий з точки 
зору меценатства, —  по-
ділився  він. — Найбільші 
пожертви на Асоціяцію були 
1000  грн.  Але  ми  споді-
ваємося,  що  до  балу ще 
знайдуться меценати,  які 
зможуть перерахувати нам 
більшу суму.

Ще одна несподіванка — 
музичний супровід вечора. 
Цього  року  на  Зимовому 
балу деб’ютуватимуть сим-
фонічний  і  духовий  орке-
стри Львівської політехніки.

— Перші два роки ми ще 
не ризикували, бо все-таки 
програма має  бути  дуже 
різноманітна, —  каже Во-
лодимир Старчевський. — 
Тому запрошували оркестр 
Національного академічно-
го драмтеатру  ім. М. Зань-
ковецької.  А  тепер,  коли 
наші  оркестри  багато  ви-
ступали, удосконалили свій 
репертуар, ми переконані, 
що вони дадуть раду. При 
вході  гостей  зустрічатиме 
струнний квартет, а симфо-
нічний  і духовий оркестри 
супроводжуватимуть  усю 
танцювальну програму.

Позаяк ялинка цьогоріч 
зустрічає  всіх  політехніків 

та  візитерів  при  вході  на 
першому поверсі, на друго-
му (у фойє біля актової зали) 
доведеться створювати від-
повідний  різдвяний  анту-
раж. За цю роботу взялась 
аспірантка  Інституту  архі-
тектури Юлія Білоус  (увесь 
декор для альма-матер ви-
готовила безоплатно).

Ректор Юрій Бобало ви-
рішив, що до давніх традицій 
треба  залучати  й молодь. 
На  третій бал  запрошують 
близько  50  аспірантів  та 
студентів (вони мають мож-
ливість потрапити на свято 
за пільговою ціною).

Організатори доклада-
ють  усіх  зусиль,  щоб  усе 
вдалося,  як  сказав  голова 
правління  Асоціяції  Олег 
Сєргєєв перед першим ба-
лом,  „у нас не буде друго-
го  шансу  змінити  перше 
враження“. Працюють над 
можливістю озвучити увесь 
хол,  аби  і  в  кулуарах було 
чути, що відбувається в залі, 
що оголошують ведучі. Але 
головне — прийти не лише 
у відповідному вигляді, а й із 
відповідним настроєм. Саме 
з бажання усіх учасників гар-
но побавитися, потанцювати, 
поспілкуватися формується 
справжня атмосфера балу.

Тетяна ПАСОВИЧ

Історична довідка
Традиція проведення балів 
у Львові сягає середини XVIII 
століття. Завдяки високо-
му рівню організації дуже 
популярними серед акаде-
мічної громади міста були 
святкові бали, які влашто-
вувала Львівська політехні-
ка. Після тривалої перерви, 
спричиненої війнами, криза-
ми нових часів, 2011 року уні-
верситет спільно зі своєю 
Асоціяцією випускників від-
родив традицію проведення 
Зимового балу. Відтепер це 
свято музики, краси і світла 
відбуватиметься щороку 
після Різдвяних свят.
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різдвяна феєрія

Святковий дух витає Львовом
Різдвяний настрій у Льво-

ві починає панувати від 
свята Миколая, коли на 
площі біля Оперного театру 
відкри ва ють головну ялин-
ку. Цього річ святкове дере-
во ся гає сімнадцяти метрів 
і при крашене дерев’яними 
яворівськими іграшками та 
традиційними ялинковими 
прикрасами.

Під час  урочистого від-
криття ялинки львів’яни  та 
гості міста мали можливість 
спостерігати  за  цікавим 
святковим шоу  із  виступа-
ми  хорової  капели  „Дуда-
рик“ та проєкту „Сніжність“. 
Особливістю цьогорічного 
відкриття  стала  трансляція 
відеоролика „Основні події 
Львова 2012 року“.

Щороку  напередодні 
Різдва скаути з різних кра-
їн  світу  розповсюджують 
вогонь із Вифлеєму, як сим-
вол миру, добра та різдвя-
ного  настрою.  22  грудня 
відбулась  офіційна  пере-
дача  вогню  громаді міста 
в  Соборі  святого Юра. До 

різдвяних  свят  Вифлеєм-
ський  вогонь  потрапляє 
в  усі  церкви,  сиротинці, 
інтернати.

А 25 грудня у Львівській 
обласній філармонії відбула-
ся різдвяна програма Заслу-
женої  академічної  капели 
„Трембіта“. Концерт „Merry 
Christmas — Щасливого Різд-
ва“ поєднав у собі виступи 
солістів, хору, камерного ор-
кестру та ударних інструмен-
тів. Участь у програмі взяли 
відомі львівські музиканти 
та колективи.

Одне з ключових дійств 
різдвяного Львова — вста-
новлення  дідуха  6  січня. 
Цього  разу  символ  Різдва 
стоятиме на новому місці — 
на  площі  Яворницького, 
перед храмом Петра і Павла 
(колишній костел єзуїтів).

Особливістю святкуван-
ня стануть вуличні вистави 
просто  неба —  такий  по-
дарунок  готує  театр  „Вос-
кресіння“.  З  6  до  9  січня 
у  внутрішньому  дворику 
Ратуші щогодини з 17:00 до 
22:00 відбуватиметься вог-

няна інсталяція „Коли анге-
ли спускаються на землю“. 
А  8  січня  на  площі  Ринок 
перед  входом  у  Ратушу 
о  17.00 почнеться  вулична 
вистава  „Різдвяна феєрія“ 
від  акторів  театру.  Також 
можна  буде  поласувати 
традиційними пампухами 
на Святі пампуха, поколяду-

вати на фестивалях „Велика 
коляда“  та  „Рок-коляда“. 
Окрім  всього,  відбудеться 
фестиваль „Спалах Різдвяної 
звізди“, на якому відроджу-
ють  традиції  виготовлення 
великих різдвяних звізд.

Підготувала  
Наталія ПАВЛИШИН

творчість наших читачів

Миколаю, допоможи!
Миколай сидів у своєму офісі та приймав листи елект-

рон ною  поштою. Два  помічники,  золотокрилі  Ангели, 
носили цілими мішками листи від малечі  з далеких  сіл, 
куди інтернет навіть зі своєю шаленою швидкістю все ще 
не потикався носом. І дітям доводилось виводити каракулі 
кульковою ручкою на папері.

Кожен лист Миколай уважно перечитував і відповідав 
веселими смайликами. Ці смайлики приймала галаслива 
малеча  і раділа  так,  як ніколи. Це були найрадісніші дні 
у році — дні, сповнені казкового очікування та 
магічного затишку у душах та серцях.

Свято наближалось!!! Миколай переглянув 
усю свою електронну пошту і почав розглядати 
чарівні зимові конвертики. Конвертики шелес-
тіли у нього в руках, у кожному з них було міцно 
запечатане бажання дитини, яке адресувалось 
тільки доброму Святому Миколаю. І ніхто про 
нього не  знав. Ще двадцять років  тому діти 
були більш дитячі та наївні. Зазвичай просили 
солодких ласощів, іграшок та книжок.

Тепер  бажання  урізноманітнились. Діти 
просили новомодних мобілок,  ноутбуків  та 

нетбуків, айфонів та айпадів і навіть автомобілів. Працюва-
ти ставало дедалі важче. Та серед усіх бажань найчастіше 
було одне:  „Миколаю,  чи  ти  знаєш, для чого дитині дві 
руки? Для  того, щоб однією  триматись  за мамину руку, 
а иншою за татову руку! Зроби так, щоб у мене були мама 
і тато! І щоб у своїй сім’ї я не був самотній!“ Миколай за-
думався…

Ця проблема нашого часу ставала важким завданням 
навіть для Святого Миколая.

Миколаю, допоможи!
Сніжинки  вальсували  у  замріяному  небі 

і викликали на небо своїх чарівних сестер. Зорі 
не довго барились. Стали тихенько наспівувати 
колискову для дітей, а ті влягались спатоньки 
у свої ліжечка. Миколай обов’язково всім до-
поможе! Инакше бути не може! Бо він уже їде 
на своїх срібних санях до всіх нас — дорослих 
і малих!

Наталка ЯРЕМА, 
старший викладач кафедри геодезії ІГДГ  

Львівської політехніки
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коротко

Своєрідним новорічним подарун-
ком глядачам від Львівського на-
ціонального академічного театру 
опери та балету ім. С. Крушель-
ницької стане прем’єра „Vivat 
оперета!“. Ця концертна програ-
ма з фраґментів творів Й. Штрау-
са, І. Кальмана, Ф. Лоу, Ф. Легара, 
Ж. Оффенбаха, В. Юменса буде 
презентована 28 і 30 грудня. По-
становка формується з двох час-
тин. Для вистави готують яскраві 
декорації та спеціяльні костюми. 
На сцені виступатимуть провідні 
молоді солісти Опери.

На „Евробаченні — 2013“ у мальме 
(швеція) україну представлятиме 
Злата Огневич із піснею „Gravity“. 
Відбір проводився шляхом зміша-
ного голосування журі та телегля-
дачів. Злата Огневич отримала від 
журі і телеглядачів по 20 балів, 
що у підсумку привело її до пере-
моги над иншими конкурсантами 
(всього їх було 52).

25 грудня у Національному ака-
демічному драматичному театрі 
ім. М. Заньковецької відбулася 
250-та вистава „Наталка Полтав-
ка“ І. Котляревського. Вистава 
йде на цій сцені вже 21 рік. За 
цей час змінилося не одне по-
коління акторів, але п’єса не 
втратила актуальности й досі — 
збирає повні зали глядачів. 
У постановці Федора Стригуна 
„Наталка Полтавка“ ще йде в теа-
трах Луцька і Тернополя, та лише 
у Львові вона має своєрідний 
заньківчанський колорит.

Львівська філармонія напередодні 
Нового року пропонує концерти, 
які наповнять святкову атмос-
феру насиченим культурним 
змістом. Родзинкою „Різдвяного 
музичного дарунку“ від камерно-
го оркестру „Академія“ 23 грудня 
буде три фортепіяно на сцені. 
27 грудня у програмі „Ох, ця 
оперета“ прозвучать арії та дуети 
зі всесвітньовідомих оперет за 
участю всіх солістів філармонії. 
29 та 30 грудня Академічний 
симфонічний оркестр та камер-
ний хор „Глорія“ виконуватимуть 
найкращі саундтреки з відомих 
голлівудських фільмів, які допо-
внюватимуться спецефектами та 
кінокадрами на екрані.

За матеріялами інформаґенцій

арт-проєкт

„Едвард Козак мандрує Україною“

Пізнання непересічної постаті всес-
вітньо, але не у нас, знаного худож-

ника (графіка й живописця), шаржиста, 
карикатуриста, аніматора, сценографа, 
публіциста, редактора і видавця жур-
налів „Комар“ та „Лис Микита“ поча-
лось насамперед із Львівської політех-
ніки. МІОК, за підтримки Зарваницької 
громадської ініціятиви й ЛНАМу, пре-
зентував Едварда Козака через вис-
тавку унікальної збірки репродукцій 
мистецьких творів Еко (псевдо митця), 
наданих його родиною, і круглий стіл 
„Едвард Козак в українській та світовій 
культурі“.

Відкриття  виставки,  приуроченої 
110-й річниці від дня народження кари-
катуриста, було незвичним  і  гуморис-
тично несподіваним — студенти-актори 
кафедри  театрознавства  та  акторської 
майстерности факультету культури і мис-
тецтв ЛНУ  ім.  І. Франка прочитали для 
всіх знаків зодіаку жартівливий гороскоп 
від Еко. Своє вітальне  слово  з нагоди 
презентації мистецького проєкту  „Ед-
вард Козак мандрує Україною“ у листі 
з Америки передав син Козака Ярема.

Мистецтвознавець, проректор ЛНА-
Му Роман Яців переконаний, що Едвард 
Козак показав нам иншу якість україн-
ського духу — відкриту, героїчну, опти-
містичну. Це особливо  спрацьовувало 
в обставинах діяспорних, де після Другої 
світової  війни родини були  зневірені. 
Незважаючи на те, що його твори важко 
класифікувати жанрово й  стильово,  їх 
об’єднує внутрішня рівновага, естетична 
вимогливість, морально-етичні засади.

Під час круглого столу Роман Яців ви-
світлив різні грані творчого генія:

— Едвард  Козак —  непроста  по-
стать, багатовекторна, складна споруда, 
сформована колізіями часу. Як синтетик 
у мистецькому, політично-свідомісному 
й  інтелектуальному аспектах він шукав 
адекватну форму для вираження своїх 
ідей. Відповідальність же  за обраний 
шлях мистець проніс до кінця свого життя.

Едвард Козак як художник-рисуваль-
ник формувався в школі Олекси Нова-
ківського, але як шаржист виховав себе 
сам. „Кожний із нас, малярів, пробував 
бути або Новаківським, або старим Хо-
лодним,  або щонайменше Нарбутом. 
Носили ми довге  волосся  і  величезні 
краватки, хоч тоді про гіппісів ніхто ще 
не чув“ (зі статті „Еко про себе“, яку в ре-
дакцію принесла його далека родичка, 
студентка ІНЕМу Львівської політехніки 
Христина Безпалюк)…

Директор  Національного  музею 
імени Андрея Шептицького, де окремі 
твори Еко презентувались на виставках 
його вчителя, Ігор Кожан зауважив:

— За  океаном  Едвард  Козак  за-
лишався  глибоко національним мист-
цем — те, що зробив у 20 – 30 і в 40-х ро-
ках, в Америці, перегукується. До речі, 
мисткиня  Іванна  Нижник-Винників, 
експозицію робіт якої недавно відкрито 
в нашому музеї, була близько знайома 
з Козаком.

Свою  частку  бачення  мистця  до 
загальної картини обговорення вклали 
доктор Українського інституту в Гарварді 
Любомир Гайда  (через відеовиступ — 
„умів схопити суть проблеми, яку пред-
ставляв у гумористичний спосіб“), доцент 
УАД Оксана Думанська  (розповіла про 
видавця Івана Тиктора, всі видання яко-
го у Львові ілюстрував Козак), поет Ігор 
Калинець  (у дитинстві перемальовував 
малюнки Еко з підшивки річників „Дзві-
ночка“), художник-карикутарист, доцент 
ЛНАМу,  автор навчального посібника 
„Шарж і карикатура в системі графічного 
мистецтва“ Валерій Нестеренко (шаржис-
тів в Україні не густо, хоч на круглому столі 
були представники  і молоді — Андрій 
Крицун та Міхай Тимошенко).

Почавши ходу з Політехніки, Едвард 
Козак і його творчість помандрують по 
инших  навчальних  закладах  Львова 
і  вийдуть  за  його межі.  Якщо органі-
заторам  вистачить  коштів,  то  проєкт 
дійде  також  до Донецька  і  Харкова. 
Крім цього, оскільки журі отримало не-
достатньо робіт, щоб підбити підсумки, 
Всеукраїнський  студентський  конкурс 
карикатури і шаржу імени Едварда Ко-
зака продовжено.

Наталя ЯЦЕНКО
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мистецьке меню

Пити каву і слухати живу музику. або читати якусь добру книжку, милуватися картинами чи фото, дивитися 
фільм… Що може бути ліпше за ось таке мультиестетично-смакове задоволення не вдома, а у дружній 

атмосфері кав’ярні, ресторану, щоб „троянди й виноград, красиве і корисне“, і для душі, і для тіла. Передново-
річні настрої спонукають говорити власне про ті точки на культурній мапі нашого міста, де мистецтво кулінарії 
дружнє з иншими видами мистецтва

Арабіка й робуста з додатковими  
музично-кіно-образними відтінками

Овочевий джаз  
та инші страви

Серед найновіших закладів, де до 
кави й українських, европейських сма-
кот (як от форель, лазанья чи салатик 
„Овочевий джаз“) подають арт-десерт, 
можна назвати ресторан імпровізацій 
„Грушевський cinema  jazz“. Його було 
відновлено  і презентовано 28 верес-
ня,  до  100-річчя  історичного примі-
щення — у 1912 році тут, на проспекті 
Шевченка, 28, де він знаходиться, був 
відкритий один із перших львівських кі-
нотеатрів „Корсо“. „Грушевський cinema 
jazz“ — це не просто ресторан, а цілий 
мистецький центр, в якому гармонійно 
поєднуються кіно, музика, література, 
фото і всякі зустрічі-несподіванки з ві-
домими особистостями.  Родзинкою 
закладу є щоденні джазові  імпровіза-
ції — такої програми немає більше ніде 
у Львові! Львівські музиканти імпрові-
зують у різних поєднаннях — акордеон, 
контрабас, скрипка, клавішні, гітара. На 
вихідних відбуваються концертні висту-
пи з вокалом. Окрім цього, є музична 
програма рояля — відвідувачі можуть 
насолоджуватися класичними творами 
у  виконанні молодих піяністів. Мис-
тецька  складова ресторану присутня 
і на стінах, у декорі. Це ретро-фотогра-
фії львівських кінотеатрів, експозиція 
унікальних  ретро-кіноафіш фільмів, 
які з 40-х до 90-х років демонстрували 
у Львові й області. У ресторані є і своя 
читальня — класика й література для 
дітей, великий вибір книжок про кіно, 
музику, про Львів.

Що рік прийдешній 
нам готує

Можливо, через те, що людина собі 
планує, а Бог керує, ті, хто займається 
укладанням творчих планів, дуже обе-
режні щодо їх оприлюднення наперед. 
Та все ж про деякі найближчі акції ми 
дещо дізнались.

— Ялинка, подарунки, розваги, ба-
гатий святковий стіл — так виглядатиме 
зустріч Нового року у ресторані імпро-
візацій „Грушевський cinema  jazz“, — 

розказує його піар-менеджер, випуск-
ниця Львівської політехніки Анастасія 
Зайцева. — Спеціяльним гостем ново-
річної програми стане кавер-група „Hit 
Project“ із міста Запоріжжя, в репертуа-
рі якої світові хіти від 90-х і до сьогодні. 
Щодо мистецьких  акцій,  які  будуть 
після  закінчення  свят,  то ми  тепер 
якраз плануємо їх проведення. Я б не 
хотіла розкривати всі секрети майбутніх 
подій, але можу сказати, що ведемо 
переговори  з  декількома  великими 
культурними організаціями Львова, 
зокрема, маємо дуже  гарні  стосунки 
з Французьким культурними центром 
„Альянс Франсез“  і  сподіваємося на 
плідну співпрацю з ним і в 2013 році. 
У планах — регулярне оновлення кіно-
афіш, серед яких будуть афіші відомих 
фільмів Фелліні, Тарковського, Довжен-
ка, Миколайчука. Ласкаво запрошую 
всіх читачів „Аудиторії“ відвідати нас, 
побачити все на власні очі, почути все 
на власні вуха і відчути атмосферу.

У вас є нагода зустріти Новий рік 
і „Під клепсидрою“, і у „Квартирі 35“ — 
арт-кав’ярнях „Дзиґи“. До вишуканих 
страв та ексклюзивних напоїв і товари-
ства самодостатніх та творчих людей 
додасться делікатно-екстравагантна 
музика „Гич оркестру“. Наступного ж 
року, можна впевнено стверджувати, 
на  нас  чекають неповторні  джазові 
вечори і леґендарний фестиваль „Jazz 

Bez“,  а  також багато  різних  цікавих 
й инколи, можливо провокативно-епа-
тажних виставок  та  інсталяцій,  адже 
„навіть якщо люди тимчасом цього не 
розуміють, ми продовжуємо шукати, 
знаходити і розвиватися“.

У кав’ярні-галереї „Штука“ і в ново-
му році, сподіваємося, будуть не тільки 
запашна кава, а в креденсах — ґаля-
рети, пампухи  і  тістечка,  а й  завжди 
свіжі новини, добре товариство і тиха 
вишукана музика. Вже з перших чисел 
січня продовжуватимемо поринати у її 
камерний мистецький  світ:  на  зміну 
фотовиставці Миколи Носова „Патаго-
нія“ прийде виставка кольорової графі-
ки Івана Турецького „Пори року“. Вона 
триватиме  з  1 до 31  січня. У цей час 
має  також відбутися  чергова  зустріч 
Клубу шанувальників  Галичини.  На 
своєму  засіданні  вони  говоритимуть 
про місто Бурштин. А серія авторських 
розповідей Олега Яськіва про класиків 
музичного мистецтва,  в межах  якої 
вже звучали історії Вольфґанґа Амадея 
Моцарта  та Людвіґа  ван Бетговена, 
продовжуватиметься.

Тож у 2013 році  смакуймо, як ра-
дить Кшиштоф Зануссі, тільки хорошу 
їжу  і  не  поспішаючи,  а  заодно  і  так 
само — не менш хороші книги, музичні 
й живописні твори та фільми!

Андрій ЗАЦНИЙ, Наталя ЯЦЕНКО
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Весла на воду,  
або Той, що вміло гребе до „золота“

Студент шостого курсу 
ІІМТ Львівської полі-

техніки Віталій Вергелес, 
майстер спорту міжнарод-
ного класу з веслування 
на байдарках і каное за 
останні чотири роки може 
похвалитися неабиякими 
здобутками — він посідав 
перші місця на чемпіона-
тах світових, европейських 
і є одним із найкращих 
спортсменів університету 
та Львівщини у червні цьо-
го року. Високі результати, 
переконаний хлопець, за-
лежать від самого спортс-
мена, його здібностей, 
наполегливости, бажання 
долати труднощі і йти до 
перемоги.

— Віталію, розкажи, який 
у  Тебе тренувальний  ре-
жим?
— Коли  я  вдома,  а  не  за 
кордоном, тренуюся щодня, 
крім неділі. На воді прово-
джу годину, півтори, а реш-
та  часу  —  футбол,  різно-
манітні ігри, крос, загальна 
фізична підготовка. Незаба-
ром поїду на 20 днів на збір 
у  Херсон, де  всі  найкращі 
каноїсти, що в збірній Укра-
їни, тренуватимуться разом 
і змагатимуться між собою. 
Це сприяє росту мого про-
фесійного рівня. Там у нас 
буде  своя  система  трену-
вань: у понеділок — одне 
тренування,  у  вівторок — 
два, у середу — знову одне 
тренування і т. д. — загалом 
вийде десять тренувань на 
тиждень.

— Які проблеми  існують 
сьогодні  у  греблі  та  ка-
ное, наприклад, із суддів-
ством?
— Із суддівством у нас про-
блем нема. Якщо я виграв, 
то все чітко видно на фіні-
ші — лінія, яка фіксує, фото, 
відеозйомка. Час залежить 
від вітру. Можу плисти за 
вітром, а можу і проти ньо-
го. Так само і від самої води 

дуже  багато  залежить — 
вона має в різні пори року 
різну густину. Вода м’якша, 
коли тепла,  і ту саму дис-
танцію 1000 м влітку човен 
може  подолати  на  10  се-
кунд швидше, ніж узимку. 
А загалом проблем у вес-
луванні  нема,  бо  це  не 
травматичний вид спорту, 
весь час на свіжому пові-
трі… Єдина проблема хіба 
з кош тами. Мені здається, 
що  на  Львівщині  в  осно-
вному фінансуються  ігро-
ві види спорту — футбол, 
баскетбол. Наші ж бази по 
тридцять років функціону-
ють, і нічого в тих базах не 
змінювалось. Сякі-такі ре-
монти підтримують їх стан, 
але  треба,  на  мою  дум-
ку,  зробити  евроремонт, 
а в перспективі покращити 
умови.

— Які країни під час зма-
гань Ти відвідав? Розкажи 
свої враження від побаче-
ного.
— Був двічі у Канаді, в То-
ронто.  Нещодавно  був 
у Празі. Там мені дуже спо-
добалась архітектура. Кра-
сиве  місто,  чимось  схоже 
на Львів чи, навпаки, Львів 
схожий на Прагу. Мені по-
добаються старовинні міс-
та, де збереглась їх історія. 
Мандруючи Прагою, бачив, 
що більшість архітектурних 
пам’яток відреставровано, 
і уявляв собі, як колись ви-
глядали  ті  старі  будинки, 

мости…  Відомий  Карлів 
міст,  де  закохані  зустріча-
ються  і  проводять  роман-
тично  час,  вразив  мене 
своєю  красою,  ориґіналь-
ним освітленням  і  тим, як 
закохані проводять на ньо-
му свої побачення.

— Ти закоханий?
— Маю  дівчину,  зустріча-
ємося з нею досить довго, 
чотири роки. Маю серйозні 
наміри щодо неї, з першого 
дня знайомства.

— Твоє  ставлення  до  су-
перників, які стосунки під-
тримуєш з ними?
— Я зі своїми суперниками 
товаришую,  бо ж  займає-
мось одною справою. Хоча 
розуміємо,  що  ми  друзі 
лише  в  тренувальний  пе-
ріод і все одно колись нам 
доведеться  стати на  старт 
і доводити результатом, хто 
з нас кращий.

— Хто є лідер у вашій двій-
ці-каное — ти чи Денис Ка-
мерілов?
— У нас нема лідера: сезон 
може  Денис  бути  сильні-
ший,  другий  сезон  я.  Рік 
на рік не випадає, ми ж не 
роботи: хтось із нас більше 
викладався  на  тренуван-
ні, у когось травма, але ми 
один одного витягуємо, до-
помагаємо, в нас присутнє 
„відчуття ліктя“, а так, зага-
лом, я з Денисом на одному 
рівні підготовки.

— На яких байдарках та 
каное плаваєте, фірмових 
чи вітчизняного виробниц-
тва?
— Виступаємо на хороших 
човнах, фірмових, на зразок 
таких, як у  світі. Мені, на-
приклад,  придбати  човен 
допомогла два  роки  тому 
кафедра фізичного вихован-
ня Львівської політехніки.

— Здоровий спосіб життя 
Віталія Вергелеса…

— Я  їм  усе,  що  і  звичай-
ні люди, просто у більшій 
кількості, тому що на тре-
нуванні  спалюю  багато 
кілокалорій, і мені потріб-
но,  щоб  організм  відно-
вився.  Після  тренування 
обов’язково не лише добре 
поїсти,  а  й  виспатися.  Я, 
наприклад,  сплю  годину 
в обід, це вже стало звич-
кою. В раціоні у мене кон-
че мають бути м’ясо і риба. 
А от майонез, що тепер ви-
робляють, не містить нічого 
корисного, тому намагаю-
ся  їсти його  якнайменше. 
Взимку перемелюю курагу, 
ізюм, лимон, додаю мед — 
такі вітаміни стараюся вжи-
вати  хоча  б  раз  на  день. 
А перед тренуванням для 
підтримки здорового спо-
собу життя  вистачає  про-
бігти крос.

— Твої плани на майбутнє 
в спорті, в кар’єрі?
— Почався  новий  олім-
пійський цикл. Планую до 
наступної Олімпіяди підго-
туватися ліпше. У 2013 році 
відбудеться  Універсіяда 
в Казані, до якої ми з Дени-
сом зараз посилено готує-
мося. Вступатиму у ЛДУФК, 
щоб у майбутньому працю-
вати  тренером,  але  розу-
мію, що, ставши тренером, 
треба мати додаткові дохо-
ди, бо на мізерну зарплату 
не проживеш…

— Побажай  наостанок 
щось  читачам  „Аудито-
рії“.
— Хочу насамперед поба-
жати  знаходити  для  себе 
щодня  хоча  б  40  хвилин. 
Якщо нема можливості бі-
гати, то намагатися більше 
ходити пішки, робити міні-
мальну  зарядку,  щоб  хоч 
розігнати кров по тілу. Для 
не  спортсменів цього ціл-
ком досить.

Андрій ЗАЦНИЙ
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Кросворд
Горизонтально:
2. Сосновий ліс. 4. Почесна відзнака, 
нагорода  за  військові  або  трудові 
заслуги.  7.  Тонкі  дерев’яні  листи,  з 
яких  виготовляють фанеру.  8.  Дав-
ньогрецький  байкар.  9.  Зоолог, що 
вивчає  птахів.  11.  Персонаж драми 
Лесі  Українки  „Лісова  пісня“.  13. Це 
місто загинуло разом із Гоморрою за 
гріхи та розпусту. 15. Секретне, умов-
не сполучення цифр чи букв, що дає 
право доступу кудись або до чогось. 
17.  Одиниця  сили  електричного 
струму.  20.  Кондитерський  ви-
бір  з  тіста,  згорнутого  в  кілька 
шарів,  із  солодкою  начинкою. 
23. Французький  письменник 
ХХ ст.,  автор біографій славет-
них людей „Олімпіо або життя 
Віктора Гюго“, „Прометей або 
життя Бальзака“. 24. Острів у 
Тіренському морі,  де  пере-
бував Наполеон  після  пер-
шого зречення від престолу. 
25. Один із складників куті 
в  українців.  27.  Великих 
розмірів зуб, що виступає 
з  рота  назовні  у  деяких 
ссавців;  бивень.  28. По-
станова, розпорядження 
глави  держави.  30.  Ве-
лика вдосконалена гар-
монія із складною сис-
темою ладів.  31.  Най-
більша  частина  світу. 
32. Розчерк у підпису. 
35. Пристрій для вве-
дення  зображень  у 
пам’ять комп’ютера. 
37.  Відомості  про 
свою освіту, профе-
сійний досвід, нау-
кові інтереси, що їх 
повідомляє претен-
дент  на  якусь  ро-
боту. 39. Найбільш 
діяльна,  ініціятивна, 
передова частина організації, колективу. 40. Український 
письменник, автор творів „Чорна свіча від Їлени“, „Отчий 
світильник“, „Єрусалим на горах“. 41. Найголовніший чорт 
у гуцулів, злий дух. 42. Орган розвідки і контррозвідки вер-
махту Німеччини. 43. Велике приміщення для багатолюд-
них зборів, засідань. 45. Електрично заряджена частинка. 
47. Повітряна  куля  з  самозаписувальними приладами, 
яку запускають для спостереження за метеорологічними 
явищами. 48. Пасмо невисоких гір; гірська гряда. 50. У дав-
ньогрецькій міфології богиня морів, дружина Посейдона. 
54. Навальний напад    військ на  ворога.  56. Шаруватий 
м’який мінерал білого кольору. 57. Порода великих служ-
бових собак. 58. Настінний світильник. 60. Індійська кобра. 
61. Назва двох триденних мусульманських свят. 62. Торг, 
який влаштовують регулярно, в певну пору року і в пев-

ному місці.  64.  Спілка,  об’єднання 
на  основі  договірних  зобов’язань. 
65. Сніп, який українці ставили перед 
Різдвом у кутку хати.

Вертикально: 
1.  Відбиток ноги на  снігу.  2. Міцний 
алкогольний напій, різновид коньяку. 
3. Велике сито для відвіювання зерна 
від полови. 5. Могутня держава в ан-
тичні часи на півострові Пелопоннес; 
Лаконія.  6.  Благородний  метал. 
10. Карти ворожки. 12. Назва партії 
В. Кличка. 14. Довгий щетинистий 
вусик на колоску злаків. 15. Місто 
в  Італії,  відоме виготовленням 
музичних інструментів. 16. Граф 
із  роману  Б.  Стокера.  18.  Ко-
льорові нитки для вишивання. 
19.  Танцювальний елемент  у 
балеті.  21. Український пись-
менник, справжнє прізвище 
якого Мойся.  22. Департа-
мент у Франції, адміністра-
тивний центр якого Страс-
бур.  26.  Велика  люстра  у 
церкві.  29.  Ворожіння по 
лініях  на  долонях  рук. 
32. Пристрій, що оберігає 
корабель  під  час  руху 
від мін.  33. Фахівець  з 
відновлення  первісно-
го вигляду  творів мис-
тецтва,  будівель,  що 
були пошкоджені або 
зруйновані.  34.  Гра-
вець футбольної  ко-
манди;  нападник. 
36. У давньогрецькій 
міфології  морська 
німфа.  38. Коротке 
письмове повідом-
лення  від  когось. 
44.  Французький 
шансоньє,  компо-
зитор, актор вірмен-

ського  походження. 
46.  Тонкий шар  льоду  на  поверхні  землі,  на  деревах. 
49. Бамбуковий ведмідь. 51. Обряди, пов’язані  з чаклун-
ством; чарівництво. 52. Газований напій, що використовують 
для розведення джину. 53. Водна оболонка Землі, яка поді-
ляє сушу на материки та острови. 55. Перша людина, ство-
рена Богом з глини. 56. Різниця тисків між входом і виходом 
з труби, димаря, яка усуває продукти згоряння. 58. Період 
швидкого економічного зростання. 59. Трав’яниста багато-
річна рослина;  татарське  зілля. 63. Бог підземного  світу 
і царства мертвих у давніх греків.

Склала  
Христина ВЕСЕЛА
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Колектив кафедри органічної хімії ІХХТ 
Національного  університету  „Львівська 
політехніка“  глибоко  сумує  з  приводу 
передчасної смерти к.х.н., доцента 

Романа Йосиповича Влязло
та висловлює сердечне співчуття рідним 
і близьким.

Аґенція мов „Нові Обрії”
• переклади;
• курси англійської мови;
•  індивідуальні заняття та малі 

групи;

•  підготовка до вступу на маґістра-
туру;

•  підготовка до ЗНО (англійська та 
українська).

Львів, пр. В. Чорновола, 43-А, офіс 503, e-mail: skylines.lviv@ gmail.com
тел. 098 131-60-97; 093 67-23-548; 066 45-98-235.

[РЕкЛама Та ОГОЛОшЕННЯ]
оголошення

Необхідна допомога кожного
У листопаді минулого року у Остапа Соломійчука 
(на той час студент V курсу факультету прикладної 
математики Львівського національного університету 
ім. І. Франка) виявили онкологічне захворювання. 
З листопада 2011 р. по квітень 2012 р. йому провели вісім 
планових курсів хіміотерапії, які дали позитивний ефект. 
Лікування триває. Боротьба продовжується!
Зараз необхідна пересадка кісткового мозку. Для про-
ведення  такої  операції  потрібно  50 ― 60  тис.  евро. 
Родина не може забезпечити таких грошей, а час почав 
зворотній відлік!
З вірою у милосердя, просимо Вас допомогти перспек-
тивному юнакові подолати  хворобу  і  повернутися до 
повноцінного життя.
Контактний телефон його батька Романа Соломійчука: 
(097) 561-15-31.
Банківські рахунки в гривнях.
Для перерахунку коштів юридичними особами:

Отримувач: Фонд святого Володимира
ЄДРПОУ: 23954943
Банк отримувача: ПАТ „Райффайзен Банк Аваль“, м. Львів
МФО: 380805 Розрахунковий рахунок № 26002216748.
Призначення платежу: Благодійна пожертва. Без ПДВ. 
При цьому за поштовою адресою фонду: Фонд святого 
Володимира, п/с 8881, 79044 м. Львів, Україна необхідно 
відправити листа такого змісту:
Голові Реґіонального доброчинного Фонду святого Во-
лодимира п. Ігореві Матушевському. 
Просимо добродійну пожертву в розмірі ____ грн. пере-
рахувати на лікування Соломійчука Остапа Романовича.

Для переказів фізичними особами:
Отримувач: Соломійчук Роман Степанович
Код: 2145910670. Банк отримувача: АТ „Дельта Банк“ 
Код банку (МФО): 380236 Рахунок №26201700014087.
Призначення платежу: Благодійний внесок на лікування 
Остапа Соломійчука.

Як подати експрес-
оголошення 

в „Аудиторію“

Експрес-оголошення прийма ємо 
від під приємств, органі зацій та 
приват них осіб.
Вартість експрес-оголошення  
(не біль ше 25 слів): 
•   комерційного характеру — 

50,00 грн.; 
•   про загублені документи — 

10,00 грн.; 
•  співчуття — 20,00 грн.; 
•  привітання — 50,00 грн.;
Вартість експрес-оголошення до 
50 слів — за подвійним тарифом. 
Експрес-оголо шен ня понад 50 
слів — за тарифами реклами.
Система знижок: більше трьох 
публі кацій — знижка 10% від 
суми замовлення.
Термін подання оголо шен ня — 
десять днів до виходу газети.
Адреса редакції:  79013, Львів, 
вул. С. Бандери, 12, кімн. 103.  
Тел. (0322) 758-21-33.

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 обкла динці (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 замов лення.
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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79013, Львів, вул. С. Бандери, 12, кімн. 229. Тел./факс (032) 258-26-08; e-mail: info@polynet.lviv.ua, http://www.audytoriya.lviv.ua

О С В І Т Н І Й  С Т У Д Е Н Т С Ь К И Й  Т И Ж Н Е В И К  „ А У Д И Т О Р І Я “
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. №121193.
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відповідає рекламодавець. 
При передруках посилання на „Аудиторію“ 
обов’язкове.
На першій сторінці світлина Тетяни ПАСОВИЧ.

Многая літа!

Колектив кафедри аналітичної хімії ІХХТ 
Львівської політехніки  сердечно вітає  з 
ювілеєм завідувача кафедри, професора, 

доктора хімічних наук, заслуженого діяча науки і техніки, 
дійсного члена наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка

Йосипа Йосиповича ЯТЧИШИНА.

Нехай Вам Бог зішле здоров’я й сили.
Життя дарує молодості цвіт.
Щоб і надалі Ви добро на цій землі творили
З любов’ю в серці ще багато літ!

Многая літа!

Колектив кафедри охорони праці ІЕСК Націо-
нального  університету  „Львівська  політех-
ніка“ сердечно вітає з 50-річчям завідувача 
кафедри

Юрія Володимировича  
КОТА.

Ваш ювілей ― не тільки ваше свято,
Радіють ваші рідні й друзі теж.
Хай Бог пошле іще років багато,
Здоров’я, щастя, радості без меж!

для львів’ян і гостей міста

Національний театр опери та 
балету ім. С. крушельницької
27 грудня — „Летюча миша“ . 18.00.
28 грудня — Вечір класичної оперети „Vivat 

оперета!“ (прем’єра). 18.00.
29 грудня — „Страшний двір“ (опера). 18.00.
30 грудня — „маленький принц“ (балет). 12.00, 

„Vivat оперета!“ (прем’єра). 18.00.
3 січня — „Запорожець за дунаєм“ . 12.00, 

„Vivat оперета!“ (прем’єра). 18.00.
4 січня — „Чарівне кресало“ (опера). 12.00, 

„Лускунчик“ (балет). 18.00.
5 січня — „маленький принц“ (балет). 12.00, 

„Летюча миша“ (оперета). 18.00.
6 січня — „маленький принц“ (балет). 12.00.
9 січня — „Чарівне кресало“ (опера). 12.00, 

„Vivat оперета!“ (прем’єра). 18.00.
10 січня — „маленький принц“ (балет). 12.00, 

„мадам Баттерфляй“ (опера). 18.00.

Національний академічний 
драматичний театр 
ім. м. Заньковецької
27 грудня — „Сватання на Гончарівці“. 18.00.
28 грудня — „Останній гречкосій“. 18.00.
29 грудня — „Поліанна“. 12.00, „криза“. 18.00.
30 грудня — „По щучому велінню“. 12.00, 

„коханий нелюб“. 18.00.

Львівський драматичний театр 
ім. Лесі українки
5 січня — „Великі подвиги маленького Ріккі-

Тіккі-Таві“. 12.00.

Львівський духовний театр 
„Воскресіння“
27 грудня — „Провінційні анекдоти“ 

(прем’єра). 19.00.

молодіжний академічний театр 
ім. Л. курбаса
8 січня — „амнезія, або маленькі подружні 

злочини“. 19.00.
11 січня — „Лісова пісня“. 19.00.
12 січня — „Формули екстази“. 19.00.
13 січня — „Ma-na НаТ-Та“. 19.00.

Перший український театр 
для дітей та юнацтва
27 грудня — „Стежечка святого миколая“. 

12.00, „коли у світ з’являється 
людина“. 19.00.

28, 30 грудня — „Зоряний хлопчик“ 
(прем’єра). 12.00.

29 грудня — „Зоряний хлопчик“ . 14.00,  
„коли у світ з’являється людина“. 19.00.

30 грудня — „Ловець у житі“. 18.00.
2 січня — „дикі лебеді“. 12.00, „Русалонька“. 

15.00.
3 січня — „Загадки лісу“. 15.00.
4 січня — „Русалонька“. 12.00, 

„Все шкереберть“. 15.00.
5 січня — „Зайчик-хвалько“. 15.00.
9 січня — „дюймовочка“. 12.00,  

„Піноккіо, або Історія маріонетки“. 15.00.
10 січня — „Чарівник Смарагдового міста“. 

12.00, „Троє поросят“. 15.00.

експрес-оголошення
Вважати недійсними:
утрачений  студентський  квиток 
№ 07640964,  виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Федунишина Івана Ярославовича;
утрачену залікову книжку № 0702658, 
видану Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Гасюк 
Марти Олександ рівни;
утрачений  студентський  квиток,  ви-
даний  Національним  університетом 
„Львівська  політехніка“  на  ім’я  Ми-
кити Галини Ігорівни;
утрачений  студентський  квиток,  ви-
даний  Національним  університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Тимон 
Тетяни Мико лаївни;
утрачений  студентський  квиток,  ви-
даний  Національним  університетом 
„Львівська  політехніка“  на  ім’я  Со-
рочки Олександра-Івана Олеговича;
утрачений  студентський  квиток 
№ 08387225, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Кондрата Миколи Степановича;
утрачений  студентський  квиток,  ви-
даний  Національним  університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Палій-
чука Сергія Васильо вича;
утрачену залікову книжку, видану На-
ціональним університетом „Львівська 
політехніка“  на  ім’я  Мацоли  Василя 
Миколайовича;
утрачений  студентський  квиток,  ви-
даний  Національним  університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Теле-
щука Юрія Олего вича.



Січень Лютий Березень
Пн   7 14 21 28 Пн   4 11 18 25 Пн   4 11 18 25
Вт 1 8 15 22 29 Вт   5 12 19 26 Вт   5 12 19 26
Ср 2 9 16 23 30 Ср   6 13 20 27 Ср   6 13 20 27
Чт 3 10 17 24 31 Чт   7 14 21 28 Чт   7 14 21 28
Пт 4 11 18 25   Пт 1 8 15 22   Пт 1 8 15 22 29
Сб 5 12 19 26   Сб 2 9 16 23   Сб 2 9 16 23 30
Нд 6 13 20 27  Нд 3 10 17 24  Нд 3 10 17 24 31

Квітень Травень Червень
Пн 1 8 15 22 29 Пн   6 13 20 27 Пн   3 10 17 24
Вт 2 9 16 23 30 Вт   7 14 21 28 Вт   4 11 18 25
Ср 3 10 17 24   Ср 1 8 15 22 29 Ср   5 12 19 26
Чт 4 11 18 25   Чт 2 9 16 23 30 Чт   6 13 20 27
Пт 5 12 19 26   Пт 3 10 17 24 31 Пт   7 14 21 28
Сб 6 13 20 27   Сб 4 11 18 25   Сб 1 8 15 22 29
Нд 7 14 21 28  Нд 5 12 19 26  Нд 2 9 16 23 30

Липень Серпень Вересень
Пн 1 8 15 22 29 Пн   5 12 19 26 Пн   2 9 16 23 30
Вт 2 9 16 23 30 Вт   6 13 20 27 Вт   3 10 17 24  
Ср 3 10 17 24 31 Ср   7 14 21 28 Ср   4 11 18 25  
Чт 4 11 18 25   Чт 1 8 15 22 29 Чт   5 12 19 26  
Пт 5 12 19 26   Пт 2 9 16 23 30 Пт   6 13 20 27  
Сб 6 13 20 27   Сб 3 10 17 24 31 Сб   7 14 21 28  
Нд 7 14 21 28  Нд 4 11 18 25  Нд 1 8 15 22 29  

Жовтень Листопад Грудень
Пн   7 14 21 28 Пн   4 11 18 25 Пн   2 9 16 23 30
Вт 1 8 15 22 29 Вт   5 12 19 26 Вт   3 10 17 24 31
Ср 2 9 16 23 30 Ср   6 13 20 27 Ср   4 11 18 25  
Чт 3 10 17 24 31 Чт   7 14 21 28 Чт   5 12 19 26  
Пт 4 11 18 25   Пт 1 8 15 22 29 Пт   6 13 20 27  
Сб 5 12 19 26   Сб 2 9 16 23 30 Сб   7 14 21 28  
Нд 6 13 20 27  Нд 3 10 17 24  Нд 1 8 15 22 29  

2013


