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Листи до святого Миколая
„Святий отче Миколаю! Дякую за всі Твої подарунки для мене. Думаю, не обійшлося 
без Твоєї допомоги в тому, що я вступив на безкоштовне навчання у Політехніку. 
Я мав цього року багато гарних моментів. Сьогодні не прошу нічого для себе особисто, 
бо хочу, щоб Ти насамперед допоміг моєму народові: попроси у Бога всім нам кращу долю. 
Я дуже хочу, щоб Україна стала цивілізованою, правовою, незалежною від іноземних впливів, 
сильною державою“.

Роман Сокіл, студент першого курсу Інституту телекомунікацій,  
радіоелектроніки та електронної техніки

„Дорогий Миколаю! Дякую Тобі, що цього року в мене все виходило якнайкраще, за 
всі ті подарунки, які приніс мені торік. Я приземлена людина, не люблю говорити про 

глобальне, не проситиму чогось для всіх. Мабуть, Ти краще знаєш, що потрібно кожній 
людині. Також маєш знати, що взимку люблю виїжджати у гори кататися на лижах. Тому прошу 
Тебе про якийсь лижний комбінезон або аксесуар (окуляри, шапку тощо). Принеси кожному 
членові моєї родини під подушку щастя та здоров’я. Наперед Тобі дякую“.

Анастасія Остапець, 
студентка другого курсу Інституту архітектури

„Любий Миколаю! Давно не писала Тобі справжніх листів, але все ж знаю, що Ти 
кожного року чув мої молитви, й цей лист обов’язково отримаєш і прочитаєш. Так 
само вірю й хочу сказати всім, що Добро перемагає зло. Прошу Тебе, отче Миколаю: 
принеси всім нам, українцям, позитивні зміни в державі, які доведуть усьому світові й кож-
ній людині зокрема, що наш протест не був марним. Передай, будь ласка, Богові мою велику 
вдячність за всіх тих людей, які сьогодні й завжди є поруч. Хочу щиро подякувати за те, що 
небеса дали нам сили повірити в себе і вийти на Майдани. Ми будемо стояти тут до кінця. 
Ми не підемо без перемоги!“

Христина Кондратович, 
студентка третього курсу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук

„Святий Миколаю, вибач, 
що не був сумлінним сту-

дентом. Прошу в Тебе ласки, 
щоб я добре склав усі заліки та іс-
пити. Найкращим подарунком для 
мене буде чотири тисячі гривень 
стипендії за півроку. За ці гроші 
я сам собі куплю всілякі дрібни-
ці. Але от думаю, що якщо і надалі 
буде такий крах економіки й нестабільність у держа-
ві, то неминуче станеться знецінення грошей. Тоді 
моє попереднє прохання та всі стипендії за півроку 
нічого не вартуватимуть. Тому прошу в Тебе грома-
дянської свідомості для кожного українця. Тільки сві-
домі громадяни можуть кардинально змінити свою 
державу і власне майбутнє без жодної магії“.

Юрій Преподобний, 
студент другого курсу Інституту геодезії

„Дорогий Миколаю! 
Подаруй здоров’я мені 

та моїм батькам. Жодних ма-
теріальних подарунків і побла-
жок в університеті зараз у Тебе 
не проситиму. Хочу тільки помо-
литися про мудрість для кожно-
го громадянина кожної країни 
світу. Маю на увазі, щоб усі люди 
усвідомлювали, що вони роблять, і гідно відповіда-
ли за всі свої вчинки. Прошу мене вислухати, хоч, 
якщо відверто, я не був досконалим увесь рік. Але, 
Ти бачиш, що стараюся загладжувати вину перед 
тими, кого образив, і не боюся брати на себе від-
повідальність“.

Роман Паска, 
студент другого курсу  

Інституту енергетики та систем керування

У ролі листоноші була Анна ГЕРИЧ
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знай наших!

Перемога 
в Політехніці — 
перемога 
в області

Переможниці 
університетського рівня 

ХІV Міжнародного конкурсу 
з української мови імені 
Петра Яцика Наталія Козак 
та Наталія Терендій посіли 
призові місця й на другому 
(обласному) етапі.

Він відбувся 23  листопада 
у Львівському національному 
університеті імені Івана Фран-
ка. Щоправда, не обійшлося 
без маленького казусу. Сту-
дентка прикладної лінгвістики 
Наталія Козак у нашому уні-
верситеті перемогла серед фі-
лологів, а на обласному етапі 
її записали до нефілологів, бо 
цей напрям у нас — в Інституті 
комп’ютерних наук та інформа-
ційних технологій. Відтак дів
чина перемогла на обласному 
етапі серед студентівнефіло-
логів (ІV рівень завдань).

А ось майбутня журналістка 
Наталія Терендій у Політехні-
ці конкурувала з нефілологами. 
А тут її, як людину, для якої 
українська мова — основний 
інструмент праці, записали до 
філологів (V рівень завдань). 
Але і в таких умовах студентці 
вдалося вибороти високе друге 
місце.

Є в переліку переможців 
і студентка Львівського тех-
нікоекономічного коледжу 
Національного університету 
„Львівська політехніка“ Юлія 
Лопушанська — перше місце 
у групі (ІІ рівень завдань).

Загалом журі відзначи-
ло високу активність молоді 
у конкурсі. Як інформує прес
служба Львівської облдержад-
міністрації, результати пере-
вірки завдань конкурсу засвід-
чили високий рівень писемного 
мовлення, творчих здібностей 
студентів, вміння професій-
ного спілкування українською 
мовою.

Т. П.

революція революцією…

…А захист магістерських 
і дипломних робіт — 
за графіком

У грудні, незважаючи на рево-
люційні настрої, студенти-

випускники традиційно захи-
щають свої магістерські роботи 
та дипломні проекти. А що під-
готувалися вони до своїх підсум-
кових завдань належно, свідчать 
відмінні оцінки на захистах

Найкращі навчатимуться 
в аспірантурі
Доки група аспірантів, студентів та 
співробітників кафедри технології 
біологічноактивних сполук, фарма-
ції та біотехнології ІХХТ Львівської 

політехніки живе і дихає в одному 
ритмі з усіма, хто є нині в Києві на 
Євромайдані, магістри і спеціалісти 
успішно захищають свої магістерські 
роботи і дипломні проекти. Захисти 
тут розпочалися 3 грудня і завер-
шаться завтра.

Першими, поза загальним графі-
ком, захистили магістерські роботи 
Юрій Шах та Анастасія Кудринецька 
(„Технологія фармацевтичних пре-
паратів“) і Людмила Куцик („Фарма-
цевтична біотехнологія“). Саме їм 
кафедра запропонувала навчатися 

фотофакт

Пам’яті Михайла Вербицького
Представники Львівської і Яворівської 
влади, Перемишля, суспільнокуль-
турних товариств „Надсяння“, „Лю-
бачівщина“, „Лемківщина“, просвітя-
ни, українці Перемишля, Ярослава, 
Перемиський хор „Аколада“ панахи-
дою вшанували пам’ять українсько-
го композитора, автора Державного 
гімну „Ще не вмерла Україна“, який 
відійшов у засвіти 7 грудня 1870 року 
і похований у Млинах. Звернення ми-

трополита УГКЦ у Польщі і єпископа 
Польщі — молитву за мир в Україні на 
підтримку тих, хто стоїть на Євромай-
дані, прочитав канцлер Перемисько
Варшавської архиєпархії Богдан Сте-
пан. До могили Михайла Вербицького 
лягли численні вінки, серед яких і від 
Євромайдану, та квіти від представни-
ків влади й громадських організацій.

Катерина ГРЕЧИН

Закінчення на 4 с. m
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СТУДІЇ

в аспірантурі, адже вони 
отримували стипендію 
Президента, вигравали 
різні гранти, мають біль-
ше 10 друкованих праць, 
опублікованих у фахових 
журналах, виступають із 
доповідями на різних кон-
ференціях.

Загалом на кафедрі від-
булося 8 захистів У перші 
чотири дні захищалося по 
12 студентів зі спеціальності „Техно-
логія фармацевтичних препаратів“, 
„Фармацевтичної біотехнології“, 
далі — спеціалісти ІПДО. Завершу-
ють екстерни.

Мені вдалося побувати на захисті 
магістерських робіт у другий день за-
хисту. Першою цього дня виступала 
Олеся Малиш. Дівчина, як і зрештою 
всі студенти, перед захистом запро-
понувала членам ДЕКу свою гарно 
оформлену роботу, а під час само-
го захисту користувалася засобами 
мультимедіа і комп’ютерної тех-
ніки. Відчувалося, що магістрант-
ка не лише добре знає теоретичну 
частину, а й експериментальну, бо 
сама досліджувала антимікробну 
активність синтезованих сполук та 
виявляла серед них перспективні 
речовини, які, як відзначила вона, 
„можна використовувати в промис-
ловості для отримання нових актив-
них сполук“. Олеся планує працюва-
ти за фахом.

А Олена Нестор у своїй магістер-
ській кваліфікаційній роботі не лише 
дослідила можливості ефективного 
використання мазі на основі екстра-
кту череди трироздільної для ліку-
вання і профілактики дерматологіч-
них захворювань, а й запропонувала 
фармацевтам складники для її приго-
тування. За її підрахунками, кошту-
ватиме така мазь недорого, а користь 
приноситиме чималу.

Серед 11 дівчат цього дня побачи-
ла одного хлопця. Як довідалася зго-
дом, Назар Цибульський захищався 
разом із дружиною Вікторією (на 
світлині). На думку завідувача кафед-

ри професора Володимира Новикова, 
„це дуже сильні студенти, вони вже 
працюють і наразі про аспірантуру не 
думають, хоча ми хотіли б, аби вони 
стали науковцями“.

Назар вважає, що в Політехніці 
отримав ґрунтовну базу знань і на-
вчився їх застосовувати на практиці. 
Тут він знайшов свою другу „поло-
винку“, з якою в одній групі навчали-
ся чотири роки. Тобто, як каже сам, 
„не тільки знання придбав, а й знай-
шов сімейне щастя“. Обіцяє, що й на-
далі підтримуватимуть із дружиною 
контакти з кафедрою і своє майбутнє 
хочуть поєднати зі Львовом.

— Враження від цьогорічних за-
хистів дуже добрі, — говорить завіду
вач кафедри професор Володимир 
Новіков. — Практично всі магістри 
захищаються на „відмінно“, шкода 
тільки, що маємо на них невелике 
державне замовлення. Цьогорічний 
захист очолює голова ДЕКу Олек-
сандр Черпак, директор фармацев-
тичної фірми „Фарма Лайф“, з яким 
у нас, як і з усіма іншими фарма-
цевтичними підприємствами, добрі 
стосунки і договори про співпрацю: 
наші студенти, починаючи з третьо-
го курсу, на робочих місцях прохо-
дять у них виробничу, технологічну 
і переддипломну практики. Це дає їм 
можливість згодом самим визначи-
тися, де залишатися працювати. Та 
й підприємства вибирають для себе 
найкращих. Практично всі магістри 
працевлаштовуються. І спеціалісти 
не залишаються без роботи.

Катерина ГРЕЧИН

коротко
Для студентів Львівської по-

літехніки, які протестують, 
на кафедрах складено графік 
відпрацювання занять. „На 
кожній з кафедр є графіки, за 
якими студенти можуть вико-
нати певні роботи, поспілкува-
тись із викладачем, скласти те, 
що пропустили, — каже про-
ректор університету Дмитро 
Федасюк. — Сконтактуватися 
з викладачами можуть і через 
інтернет. Ми ж використовуємо 
й електронні засоби навчання“.

До 25 грудня триває реєстрація 
учасників Міжнародного IT-
чемпіонату комп’ютерних та-
лантів „Золотий Байт-2014“. За 
перші 4 тижні заяви на участь 
подало понад 3000 студентів із 
навчальних закладів України, 
Росії, Білорусі, Казахстану та 
Естонії. Для студентів, окрім 
призів, передбачені освіт-
ні поїздки в світові центри 
інформаційних технологій. 
Цього року викладач команди, 
що переможе у міжнародному 
фіналі чемпіонату в номінації 
NoSQL expert, отримає тиждень 
стажування у Кембриджському 
університеті, найстарішому 
навчальному закладі Велико-
британії. Нагадуємо, цьогоріч-
на тема конкурсних робіт — 
„Сhanging the World“ („Змінюю-
чи світ“). Більше інформації на 
сайті www.goldenbyte.org і сто-
рінках проекту у соц ме режах: 
facebook.com/ GoldenByteInternational, 
vk.com/goldenbyte.

Стартував восьмий щорічний 
конкурс у межах всеукра-
їнської освітньої програми 
„Професіонали майбутньо-
го“. Її проводить компанія 
„МТС Україна“ за підтримки 
Міністерства освіти і науки 
України та Державної служби 
спеціального зв’язку та за-
хисту інформації України. До 
участі запрошують команди 
четвертокурсників технічних 
вишів, які вивчають відповід-
ний напрям. Цього року фахівці 
МТС запропонували учасникам 
конкурсу тему „Перспективи 
впровадження SDN-рішень на 
транспортній мережі операто-
рів зв’язку“.

За матеріалами інформагенцій

революція революцією…

…А захист магістерських 
і дипломних робіт — 
за графіком

m  Закінчення. Початок на 3 с.
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наукова школа

Добрий приклад  
для молоді
На черговому засіданні Вченої ради Львівської 

політехніки професору кафедри прикладної 
математики ІМФН Ростиславу Буню вручили 
державну відзнаку Республіки Польща — Кава-
лерський Хрест ордена „За заслуги“.

Винуватець події вважає, 
що у цій нагороді є вели-
ка частка всього творчо-
го викладацького складу 
кафедри та здібної моло-
ді. Адже саме завдяки їм 
усім міжнародна наукова 
співпраця на кафедрі при-
кладної математики дово-
лі інтенсивна.

— Нині вона більше зо-
середжена на тематиці мо-
делювання процесів емісії 
парникових газів, — роз-
повідає Ростислав Адамо-
вич. — Чимало наших мо-
лодих вчених, аспірантів, 
студентів були і є у трива-
лих закордонних відря-
дженнях. Плідно працю-
ють із двома поважними 
науковими школами Віден-
ського технічного універ-
ситету завідувач кафедри 
професор Петро Костро-
бій (тематика — квантово
статистичне моделювання 
властивостей металів) та 
професор Мирослав Кут-
нів (чисельні методи та 
програмне забезпечення 
для розв’язування систем 
складних диференціаль-
них рівнянь). Зокрема, ас-
пірант Андрій Кунинець 
(науковий керівник — про-
фесор Кутнів) за останній 
рік виграв два престиж-
ні міжнародні конкурси 
й отримав гранти на про-
ведення досліджень у Від-
ні. Моя ж наукова спів
праця з Польщею полягає 
у спільному виконанні 
кількох великих наукових 
проектів, у підготовці на-
укових кадрів високої ква-
ліфікації, спільній підго-
товці багатьох міжнарод-
них видань, міжнародних 
конференцій, експертизі 

міжнародних проек-
тів тощо. Приємно, 
що очільник кафедри 
всіляко сприяє цій ді-
яльності. Хіба не до-
сягнення, що кандидат 
технічних наук Мирослава 
Лесів у 28 років керує укра-
їнськокитайським проек-
том? Минулого тижня вона 
провела непрості перего-
вори в Пекіні з китайськи-
ми професорами, домови-
лася про шляхи реалізації 
і розподіл дальших робіт 
серед українського моло-
діжного колективу.

— Ростиславе Адамовичу, 
з кого формуєте молоду на-
укову еліту?
— Для студентів, які ви-
грають міжнародний кон-
курс чи виконують наукову 
роботу за кордоном, отри-
муючи реальне фінансу-
вання, — це велике досяг-
нення, тож вони пишають-
ся тим, як поважають у світі 
спеціальність „прикладна 
математика“ чи „матема-
тичне і комп’ютерне моде-
лювання“. Наші найкращі 
студенти сумарно майже 
по півроку були у службо-
вих відрядженнях, а най-
кращі аспіранти відвідали 
понад 10 країн. Із таких 
людей і формуємо нашу 
молоду наукову еліту.

— Щоб  брати  участь 
у  міжнародній  співпраці, 
безперечно, потрібно знати 
технічну  іноземну термі-
нологію. Як молодь вирішує 
це питання для себе?
— Ще за кілька місяців до 
першої поїздки студенти 
та аспіранти інтенсивно 
підучуються, ходять на 

курси розмовної мови. 
Зараз при написанні тек-
сту можна скористатися 
комп’ютером, а у розмові 
допомагає реальна прак-
тика спілкування. Я радий, 
що мої аспіранти абсо-
лютно вільно спілкуються 
англійською і польською, 
посередньо німецькою 
мовами. Вони багато пра-
цюють удень і щодня після 
півночі „активні“ у скай-
пі, продов жуючи там 
свою працю. Не раз був 
свідком, як політехніки 
демонстрували блискучі 
навики і результати перед 
авторитетними вченими 
на семінарах, і пишався, 
що вони — „мої“.

— Розкажіть, будь ласка, 
про прикладне застосуван-
ня ваших досліджень.
— Для нас важливо реаль-
ні складні процеси змо-
делювати так, щоб, ана-
лізуючи їх, ми могли зба-
гатитися новими цінними 
знаннями і з допомогою 
свого математичного 
і програмного інструмен-
тарію виконувати ці ро-
боти без дороговартісних 
витрат. Тобто ми можемо 
підказати владним струк-
турам чи технологам на 
виробництві, як потрібно 
поліпшувати реальні пара-
метри процесу, здешевити 
його, прискорити тощо.

— Ростиславе Адамовичу, 
як Ви сприймаєте непідпи-
сання  угоди  про  асоціацію 

з Євросоюзом як учений і на-
ставник наукової молоді?
— Це болюче питання. Під 
час поїздок, спілкувань із 
закордонними партнерами 
бачиш, наскільки оптимі-
зованою може бути праця 
вченого. На цьому тлі ро-
бота науковця в Україні 
дуже неефективна. Чого, 
на щастя, не можу сказати 
про наш університет. Саме 
завдяки його керівництву 
наша творча молодь має 
можливість бувати за кор-
доном, де бачить ефектив-
но організовану наукову 
роботу, як розвиваються 
постсоціалістичні країни, 
що стали членами Євро-
союзу, які колосальні ін-
вестиції вони отримали. 
Молодь спілкується з уче-
ними, котрі „задають сві-
тову моду“ в нашій галузі; 
працює на найсучаснішому 
обладнанні, використовує 
дуже дороге ліцензійне 
програмне забезпечення 
і надсучасні бази даних, 
знаходить друзів у всьому 
світі. Вдячний нашим НДЧ 
і бухгалтерії, які в ході по-
дання багатьох пропозицій 
на міжнародні гранти, а по-
тім під час виконання цих 
грантів і проектів пропо-
нують найкращі рішення, 
беруть на себе частину ру-
тинної праці. Маю надію, 
що Україна все ж прийде до 
таких стосунків, які зараз 
є у західній цивілізації.

Спілкувалася  
Катерина ГРЕЧИН

SS  Ростислав Бунь з молодими науковцями кафедри
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уроки успіху

„Я дуже люблю студентів, 
це наше майбутнє“
Так каже Тарас Кицмей, член Ради директорів компанії SoftServe, 

її співзасновник і донедавна президент, один із найкращих 
топ-менеджерів України, який свого часу викладав у Львівській 
політехніці. SoftServe — найбільший український виробник ПЗ 
і постачальник послуг із розробки, контролю якості та підтримки 
інформаційних систем і бізнес-рішень — цьогоріч відзначив 20 років.

Штовхаємо до успіху
— ІТ-галузь  в  Україні  розвиваєть-
ся  і  потребує  поповнення.  SoftServe 
готує для себе фахівців, ще коли ті на 
студентській лаві. Тарасе Володими-
ровичу, розкажіть про освітні ініціа-
тиви компанії.
— Місія університету — підготувати 
людину до певної діяльності. Освіта, 
ІТіндустрія та глобальні ринки дуже 
пов’язані. ІТгалузь стрімко розвива-
ється, і щоб бути попереду, повинна 
впливати на формування свого фахів-
ця. SoftServe реалізовує це через влас-
ний корпоративний Університет. Така 
підготовка має кілька етапів: навчання 
в ІТАкадемії, стажування, а потім і ро-
бота в компанії. Найактивніше спів
працюємо з ЛНУ ім. І. Франка та Львів-
ською політехнікою, де найбільше ви-
пускників за ІТспеціальностями. Щоб 
потрапити в Академію, треба пройти 
жорсткий конкурс, потім дуже інтен-
сивно працювати. Але хто має велике 
бажання, ентузіазм і талант, той „по-
тягне“ — і врешті, через плюсмінус 
півроку, опиняється в дуже вигідних 
умовах. 75 � слухачів курсів (а їх що-
року закінчує 700 – 800 осіб) працевла-
штовується в компанії, решта отримує 
сертифікат — фактично „квиток у жит-
тя“, який відкриває двері в будьяку 
ІТкомпанію, не лише в межах Льво-
ва чи Києва. Курси, стажування — це 
перший крок. Місія SoftServe — до-
помогти людині стати успішною, що 
в нашому розумінні означає бути про-
фесіоналом, зростати професійно, 
кар’єрно. І в цьому ми постійно допо-
магаємо людям, штовхаємо до успіху.

— Часто  недоліком  ІТ-шників  на-
зивають недостатній рівень знання 
англійської…
— За час діяльності компанії ситу-
ація зі знанням англійської поліп-
шилась. Є чітка тенденція: дедалі 
більше випускників приходить із 
доб рим мовним рівнем. Щоб лю-

дина могла ефективно працювати 
в нас, достатнім є Pre-Intermediate, 
тобто нижчий середній рівень. Але 
вдосконаленню меж немає. У нашо-
му Університеті є школа англійської 
мови; там працює близько 20 викла-
дачів, враховано специфіку галузі.

Клієнти, команда, інновації
— SoftServe посідає лідерські позиції 
у різних рейтингах (від національних 
до  світових) —  за  показниками  по-
тужності і якості виробництва, пра-
цевлаштування, розвитку персоналу. 
В основі  успіху — цінності, на яких 
часто наголошуєте?
— Цінності компанії визначають мо-
дель її поведінки. В основі нашої ро-
боти — клієнти. Наш успіх можливий 
тільки, якщо клієнт успішно й активно 
розвивається. Підтримуємо прозору 
комунікацію з клієнтами, обіцянки ви-
конуємо вчасно і якісно — ми є парт-
нерами. Друга цінність — команда. 
Важливий професійний ріст кожно-
го, та успіх компанії можливий, якщо 
працюємо як єдина команда, якщо 
є взаємовиручка і т. д. І третє — ін-
новаційність. Ми постійно рухаємося 
вперед. Компанія — живий організм: 
важливо не стояти на місці, бути від-
критим до світу, нових ідей. Для змін 
залучаємо найкращих у світі профе-
сіоналів, консультантів. Скажімо, 
якщо хочемо розвивати методоло-
гію розробки ПЗ Agile, запрошуємо 
до себе її засновника, світового гуру 
в цьому напрямі… Не треба замика-
тися на Львові, Україні, Європі. Ми 
глобальні, хочемо бути найкращими 
у світі. Цей підхід себе виправдовує: 
SoftServe багато років поспіль входить 
у сотню найкращих постачальників 
ІТаутсорсингових послуг у світі.

— Якою зараз є команда SoftServe?
— Це близько 3 тисяч людей. Ком-
панія дорослішає, з нею професій-
но, кар’єрно ростуть і працівники. 

Є ядро, що стає зрілішим. Але при-
єднуються переважно молоді люди — 
і в цьому наша сила. Крім Львова, ма-
ємо офіси в Дніпропетровську, Києві, 
Харкові, деяких менших містах. Ком-
панія розширюється — в рік зростає 
на 40 �, тож потребуємо фахівців.

Розбудовуємо соціум
— Компанія веде  соціально відпові-
дальний бізнес, її відзначали на кон-
курсі „Благодійник року“. Як працює-
те у цьому напрямі?
— Ми хочемо жити в суспільстві щас-
ливих людей. І маємо розбудовувати 
наш соціум. Для цього стараємося 
створювати сприятливі умови для 
розвитку індустрії: ми є співзаснов-
ником Кластера ІТ та бізнеспослуг 
у Львові, Асоціації „ІТ України“. Крім 
цього, прагнемо підтримувати бізнес
спільноту загалом. Тож разом із УКУ 
заснували Львівську Бізнесшколу, що 
нині є однією з найкращих в Україні.

Також підтримуємо різні соці-
альні проекти. Наприклад, давно 
співпрацюємо з центром „Джерело“. 
Та наша позиція така: доброчинніс-
тю повинні займатися люди. Наші 
працівники ініціюють різні акції, 
а компанія підтримує їх організа-
ційно, заохочує інших до участі.

— Як оцінюєте перспективи розвит-
ку ІТ у Львові?
— Дуже оптимістично. Зовнішні рин-
ки сприятливі, у Львові є багато ком-
паній, які розвиваються. Та ми ще не 
повністю використовуємо наш потен-
ціал. Скажімо, у Кракові (де населення 
майже, як у Львові) в аутсорсингу ІТ 
і бізнеспослуг працює 30 тисяч — це 
десь у 5 разів більше, ніж у Львові. В нас 
скаржаться на брак спеціалістів. Але ж 
у нас вистачає талантів — їх просто 
треба вміти трансформувати у профе-
сіоналів. Ми це успішно робимо.

Спілкувалась Ірина ШУТКА
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література і не тільки

„Україна або Малоросія?“, „Камо грядеши“, „Геть від Москви!“, „Орієнтація на психологічну 
Європу“ — гадаєте, це гасла з Євромайдану? Ні, цим лозунгам майже сто років. Їх автор — 

поет, прозаїк, публіцист Микола Фітільов, тобто Хвильовий, від дня народження якого минає 
120 років

І знову, як у Хвильового:  
камо грядеши?

Європа як 
конструктив
Якщо нині гасла М. Хви-
льового набувають радше 
(гео) політичнофілософ-
ського звучання (момент 
історичного вибору Укра-
їни), то у 1920х йшлося 
передовсім про культур-
ний процес. Літературна 
полеміка 1925 – 28 років, 
яку започаткував М. Фі-
тільов, стосувалася шля-
хів розвитку української 
культури і молодих пись-
менників, національно
культурного відродження. 
У своїх памфлетах „Камо 
градеши“, „Апологети пи-
саризму“, „Думки проти 
течії“, „Україна чи Мало-
росія?“ М. Хвильовий кон-
статував кризовий стан 
української культури і шу-
кав новий шлях розвитку 
мистецтва, що для нього 
„не тільки метод пізнання 
життя, але й… ідеологіч-
на надбудова“. В основі 
нового мистецтва бачив 
„олімпійство“, тобто елі-
тарність; якість, високі 
естетичні ідеали, талант 
протиставляв „масовіз-
му“ (маскульту, в сучасній 
термінології); європей-
ськість — просвітянству 
і народництву.

Європу трактував як 
психологічну катего-
рію — „допитливий люд-
ський дух“, „героїчну 
конструктивну психіку“, 
динамічний активний 
творчий тип. Орієнту-
ючись на Захід, обґрун-
тував тезу „Геть від Мо-
скви!“: українська куль-
тура мусить позбутися 
„російського диригента“, 
рабського плазування пе-

ред Москвою, бо „…нація 
тільки тоді зможе куль-
турно виявити себе, коли 
найде їй одній властивий 
шлях розвитку. Він [укра-
їнський культурник] ніяк 
не може втямитись, що 
він боїться — дерзать!“ 
(„Думки проти течії“). 
Надії на відродження 
М. Хвильовий пов’язував 
із культурним „азіатським 
ренесансом“, який мала б 
очолити саме Україна. 
І хоча Соломія Павличко 
назвала європеїзм М. Хви-
льового наївним, повер-
ховим, немодерним (бо 
антиєвропейською в суті 
була радянська дійсність 
і пролетарська культура), 
але його ідеї все ж мали 
великий резонанс.

„Трагічний адепт 
революції“
Спершу співець проле-
таріату, революції, інду-
стріального міста, а зго-
дом у прозі вже пильний 
дослідник і критик супе
речливої і такої далекої 
від задекларованих ідеалів 
післяреволюційної дій-
сності. „Трагічний адепт 
революції“ — назвав 
М. Фі тільова Іван Дзюба. 
Проникливий літератор 
зміг „побачити“ грядущі 
духовні деформації в со-
ціумі, перетворення осо-
бистості на „гвинтик“ сис-
теми.

Влада не пробачила 
комуністові Хвильовому 
„антипартійних“, „на-
ціоналістичних“ і „анти-
російських“ думок. Лист 
Сталіна Кагановичу та 
іншим партійним ліде-
рам 1926 року дав старт 

боротьбі з „хвильовіз-
мом“: критика у пресі, 
стеження, практично пов
на ізоляція від культур-
ного життя… Голодомор 
1932 – 33 років, арешт Ми-
хайла Ялового… Митець 
запротестував. „…Для 
Хвильового існували воля 
та вибір, відповідальність 
і моральний вимір. Він 
не дав себе перетвори-
ти на слухняну жертву: 
розчахнутий навпіл між 
комунізмом і Україною, 
Хвильовий сам поставить 
крапку у власній біографії 
своїм пострілом у скроню 
13 травня 1933 року,“ — 
пише Юрій Шаповал у на-
уководокументальному 
виданні „Полювання на 
„Вальдшнепа“. Розсекре-
чений Микола Хвильо-
вий“.

Запитання 
і відповіді
Проблема персонально-
го вибору постає щоразу 
в гострі історичні момен-
ти. Як і сьогодні: мовча-
ти чи бунтувати, як саме 
протестувати, чи вичер-
пується громадянська ак-
тивність криками на мі-
тингу?.. Кожен відповідає 
посвоєму.

Нині, хоч парадоксаль-
но, євроорієнтацію Укра-
їни (й не лише в культу-
рологічному, за Хвильо-
вим, сенсі) підтримують 
і російські інтелектуали. 
Єлєна Фанайлова, поетка, 
ведуча радіо „Свобода“, 
пише (подаємо мовою 
оригіналу): „Советская 
империя не распалась 
в одночасье после Бело-
вежских соглашений, она 
продолжает распадаться 
на наших глазах ценой 
крови на Майдане. Ядро 
украинского протеста — 
это молодые образован-
ные люди и средний класс, 
то есть люди, настроен-
ные на модернизацию 
страны и свободу бизне-
са… Это не мечтатели 
вышли на улицы украин-
ских городов, а реалисты, 
которые чувствуют и по-
нимают, что судьба сла-
вян Восточной Европы 
решается здесь и сейчас. 
Украинская цивилизация 
может еще долго и мучи-
тельно конвульсировать 
в постимперском и пост-
коммунистическом про-
странстве; может прямо 
на наших глазах стать 
второй Белоруссией (вот 
уж кого потеряла для себя 
Россия, того не замечая). 
А может выйти в откры-
тое, пугающее и одновре-
менно обнадеживающее 
пространство“. Або от 
„Російські письменни-
ки — Євромайдану“: „мы 
надеемся на ваш успех: 
он стал бы для нас знаком 
того, что и мы, в России, 
можем отстоять наши 
права и свободы“.

Ірина ШУТКА

САД НЕТАНУЧИХ СКУЛЬПТУР
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до 145-річчя з дня заснування

Товариство „Просвіта“ — 
духовна основа відродження нації

В українській історії закар-
бовано чимало різних дат, 
які пам’ятає народ. Були 
і такі, після яких нація дов-
го петляла манівцями, які 
відкидали її природний 
розвиток на десятиліття 
назад, а часто призводили 
до непоправних втрат.

Ми добре пам’ятаємо 
Крути і Базар, страшні 
роки Геноцидуголодомо-
ру. Назавжди ввійде в укра-
їнську історію 30 листо-
пада 2013 р. — кривава 
ніч розправи з мирними 
демонстрантами, значна 
частина яких — студенти, 
які виборюють право жити 
в державі демократичних 
цінностей і свобод.

Серед дат радісних 
і звитяжних особливо 
яскраво видніє 8 грудня 
1868 року — день, коли 
було створено Товариство 
„Просвіта“, яке так життє-
дайно заважило на долі на-
роду. В незалежності Укра-
їни є велика частка праці 
і зусиль просвітян різних 
поколінь. Символом „Про-
світи“ є постать жінки з зо-
рею на чолі, смолоскипом 
у руках, яка несе людям 
світло освіти і науки.

Перший загальний 
збір „Просвіти“ відбувся 
в залі польської Міщан-
ської стрільниці у Львові. 
Серед 65 засновників було 
найбільше молодих лю-
дей — студентів, вчителів, 
урядовців. Отець Йосип 
Заячківський, який при-
був із засніженої Лоп’янки 
коло Долини, звертаючись 
до молодого покоління, 
сказав: „А як доробитеся 
куска хліба, щоби вас Бог 
охороняв від тої сього-
часної чуми, від огидного 
космополітизму, котрий 
є погибеллю всякій народ-
ности“. Які актуальні сло-
ва цього славного зачина-
теля „Просвіти“ й досі!

Першим головою 
„Просвіти“ обрали мо-
лодого, але вже знаного 
композитора Анатоля 
Вахнянина. Він заявив, 
що метою Товариства 
є повернення до ідей, де-
кларованих Головною 
руською радою 1848 р., ви-
голошених Собором русь-
ких вчених та відкинутих 
москвофілами. Збір про-
голошував єдність україн-
ського народу від Карпат 
до Кубані та окремішність 
від народу польського та 
російського.

Фактично основні за-
сади діяльності Товари-
ства — працю для підне-
сення і розвитку народу 
сформулював у своєму 
виступі студент Андрій 
Січинський, який, роз-
думуючи про діяльність 
майбутнього Товариства, 
наголошував: „Кожний 
нарід, що хоче добитися 
самостійності, мусить пе-
редусім дбати про те, щоби 
нижчі верстви суспільнос-
ті, народні маси піднести 
до тої степені просвіти, 
щоби ця народна маса по-
чула себе членом націо-
нального організму, відчу-
ла своє громадянське і на-
ціональне достоїнство“.

А розпочиналося все 
дуже непросто. Ідея жила 

в серцях духовних пасти-
рів, ентузіастичних сту-
дентів, відповідальних 
інтелігентів, які поста-
новили прокласти дорогу 
просвіті серед майже су-
ціль неписьменного наро-
ду. В шовіністичних поль-
ських колах насмішливо 
заявляли, що в Рутенії (Га-
личині) залишилися тільки 
„pop i chłop“ та й більшість 
священиків виголошува-
ли проповіді польською, 
вона ж і була мовою пов
сякденного спілкування.

Але і цей, здавалося, 
Богом і людьми забутий 
край прагнув змін. Зна-
чним поштовхом до від-
родження стали „Русалка 
Дністровая“ і „Весна на-
родів“.

Спершу „Просвіта“ на-
віть не мала своєї домівки, 
тому засідання Головного 
Виділу Товариства від-
бувалися на приватних 
мешканнях голів А. Вах-
нянина, Ю. Лаврівського 
та інших, згодом „Просві-
та“ займала одну кімнату 
з ласки народовського то-
вариства „Руська Бесіда“.

Тільки через 27 ро-
ків після заснування, 
у 1895 році, завдяки внес
ку К. Левицького „Про-
світа“ перебралась у влас-
ну імпозантну будівлю 
на площі Ринок, 10. Як 
пише С. Перський у „По-
пулярній історії товари-
ства „Просвіта“ у Львові“ 
(1932 р.), „це була перша 
українська організація, 
яка мала власний будинок, 
тому примістила в себе всі 
українські товариства, фі-
нансові засоби яких в той 
час були скромнішими: 
насамперед віддячила 
„Просвіта“ „Руській Бе-
сіді“, на другому поверсі 
розташувалося Наукове 
товариство ім. Шевчен-
ка з бібліотекою і музе-

єм, одну кімнату займав 
„Клюб русинок“, тут по-
руч — співоче товариство 
„Боян“ та академічне то-
вариство „Ватра“. У домі 
„Просвіти“ розташову-
валися такі інституції, як 
„Дністер“ та інші менші 
фінансові, культурні та 
професійні товариства“.

Головною метою Това-
риства стала культурно
просвітницька діяльність, 
допомога українським 
школам, видання україн-
ської літератури та роз-
повсюдження їх серед на-
роду, проведення різних 
національних святкувань 
та маніфестацій.

Спочатку передбача-
лося, що членами Товари-
ства будуть люди маєтні; 
вступний внесок стано-
вив 4 крони і щомісяч-
ний — по одній кроні. Для 
прикладу — 1 вівця тоді 
коштувала 2 крони. Такі 
великі внески не сприяли 
кількісному збільшенню 
Товариства; 1869 р. воно 
налічувало 100 членів, 
1870го — 204. Власне 
тому згодом до Статуту 
внесли зміни і зменшили 
членські внески, що спри-
яло значному притокові 
нових членів.

Слід сказати, що То-
вариство отримувало на 
видавничу справу суб-
сидії від австрійського 
уряду. Так, 1870 р. завдя-
ки старанням віцемар-
шала Крайового Сейму 
Ю. Лаврівського (другого 
голови) „Просвіта“ одер-
жала від держави 2 тисячі 
крон на видання книжок. 
Вона видавала підручни-
ки для українських шкіл, 
народні календарі, влас-
ну періодичну газету 
„Письмо з Просвіти“. Ще 
на першому зібранні ви-
рішено видавати книжки 
українською мовою без 

SS  Анатоль Вахнянин
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польських, російських чи 
церковнослов’янських 
слів. Всі ілюстровані на-
родні календарі Товари-
ства пронизує думка, що 
духовний, суспільний по-
ступ нації неможливий 
без утвердження націо-
нальної мови. „Просвіта“ 
налагодила співпрацю 
з видання підручників із 
представниками України, 
що значно сприяло висо-
кій якості видань.

Товариство започат-
кувало і видавало твори 
українських письменників 
у серії „Просвітні листки“ 
та „Руське письменство“ 
(зокрема „Історію Руси“ 
І. НечуяЛевицького та 
О. Барвінського, твори 
М. Шашкевича, Т. Шев-
ченка, І. Котляревського, 
Г. КвіткиОснов’яненка, 
О. Кониського), порадни-
ки як вести господарство 
(збірнички „Рільництво“, 
„Порадник для любителів 
скотарства“), газету „Гос-
подар“, сприяло створен-
ню ремісницького товари-
ства „Побратим“, видало 
український молитовник, 
написаний народною 
українською мовою.

З метою отримання 
кош тів було засновано 
Фонд „Дар Просвіті“. 
Сума пожертв на народну 
справу від 1908 до 1920 рр. 
становила 174 195 крон, 
що перевищувало доходи 
від внесків членів і було на 
ті часи значною сумою.

Тяжке економічне ста-
новище українців, залеж-
ність від банків і лихварів, 
які брали високий про-
цент за позику, спонука-
ло „Просвіту“ працювати 
і в цій ділянці. Зроджена 
з потреб народного жит-
тя, вона дійово реагувала 
на потреби людей. При 
читальнях організувала 
каси взаємопомочі, коопе-
ративи, крамниці, шпих-
ліри, гуртки сільського 
господаря, дитячі садки.

Зважаючи на трудно-
щі з отриманням фахової 
освіти, „Просвіта“ поси-
лала найздібніших студен-

тів на науку в закордонні 
університети та фахові 
школи. Так було підготов-
лено ряд фахівців, які зго-
дом працювали в україн-
ських кооперативах „Мас-
лосоюз“, „Центросоюз“, 
що успішно конкурували 
на міжнародному ринку.

В ці ювілейні дні хоче-
мо ще раз згадати імена 
видатних діячів „Просві-
ти“, людей, які зміцнили 
Товариство організацій-
но, збагатили його мате-
ріально, заклали потуж-
ний духовний фундамент 
багатовікової традиції 
„Просвіти“.

Ось ці незабутні імена: 
Олександр Барвінський, 
Іван Брик, Анатоль Вахня-
нин, Августин Волошин, 
Михайло Галущинський, 
Йосип Заячківський, Іван 
Калинович, Степан Ка-
чала, Юліан Лаврівський, 
Кость Левицький, Омелян 
Огоновський, Євген Олес-
ницький, Іван Панькевич, 
Омелян Партицький, Юлі-
ан Романчук, Володислав 
Федорович, Андрей Шеп-
тицький, Василь Щурат.

Не може не вражати 
чисельність діячів „Про-
світи“ — фактично кожен 
регіон Галичини, місто чи 
містечко мало своїх по-
борників української ідеї 
і правди. За прикладом Га-
личини товариства „Про-
світи“ організувались 
і в Східній Україні: у Ки-
єві, Чернігові, Миколаєві, 
на Кубані.

Для утвердження сві-
домості народу, піднесен-
ня рівня його цивілізацій-
ного поступу працювали 
цілі родини, зокрема Ого-
новських, Барвінських, 
Олесницьких, Шухеви-
чів, Устияновичів, Озар-
кевичів. Церковні діячі 
та священики не тільки 
підтримували діяльність 
„Просвіти“, а й дійово 
в ній працювали.

13 грудня 1913 р. „Про-
світа“ взяла участь у події 
надзвичайної ваги — Ан
д рей Шептицький передав 
громадськості музей, який 

заснував своїм коштом, 
а „Просвіта“ подарувала 
музеєві цінні пам’ятки зі 
свого архіву, що започат-
кувало становлення укра-
їнської музейної справи.

Окупація Галичини ро-
сійськими військами під 
час Першої світової війни 
стала страшним лихоліт-
тям і для „Просвіти“. До 
1920 р. кількість читалень 
скоротилася з 2944 до 50, 
бібліотек — з 2664 до 10; 
членів Товариства — із 
197 тисяч до 2,5 тисяч.

Російський уряд бо-
явся впливу Галичини на 
солдатівукраїнців, які 
були в лавах російської 
армії. І недаремно. Влас-
не, в перші дні окупації 
Львова вояки викупили всі 
примірники „Кобзаря“, які 
були на складі „Просвіти“.

Після війни, незважа-
ючи на постійний спротив 
польської влади, „Просві-
та“ відновлює свою діяль-
ність. І вже у 1939 р. мала 
3075 читалень, 3000 бібліо-
тек із загальною кількістю 
близько 700 тис. книжок, 
1485 власних будинків.

Створена для вибо-
рювання політичних 
прав українців, захисту 
української мови, утвер-
дження засад державнос-
ті, перед Другою світо-
вою війною „Просвіта“ 
була наймасовішою на-
ціональнопатріотичною 
організацією Галичини. 
До неї належало 360 ти-
сяч членів, тобто 15 від-
сотків усього дорослого 
населення. Фактично це 
була „держава в державі“.

Хіба не менше, ніж 
у видавничій та еконо-
мічній сферах, досягнула 
„Просвіта“ у сфері духо-
вній. При Товариствах 
діяли: бібліотека, хор, 
оркестр, театральний 
гурток та ін. Із „Просві-
ти“ вийшли, розвинулись 
у самостійні організації 
товариство НТШ, „Сіль-
ський господар“, „Рідна 
школа“, „Пласт“. „Про-
світа“ виховувала молоде 
покоління в дусі свідомо-
го українського патріо
тизму, любові до рідної 
культури. З „Просвіти“ 
зродились Січове стріле-
цтво, герої Української 
повстанської армії. Вона 
формувала, доносила на-
ціональну ідею до свідо-
мості людей, бо те, що 
перестає існувати як ідея, 
зникає як дійсність.

1939 р. Товариство 
„Просвіта“ було жорсто-
ко розгромлено радян-
ською владою. Багатьох 
активістів заарештували, 
бібліотеки пограбува-
ли, біля їхніх приміщень 
влаштували аутодафе, на 
яких відповідальні за „но-
вий порядок“ палили на 
кострищах книжки — ти-
сячолітню пам’ять народу.

Відродилася „Просвіта“ 
у Львові 13 червня 1988 р. 
як Товариство української 
мови ім. Т. Шевченка, яке 
згодом прилучило собі на-
зву „Просвіта“. Вже у 1989 р. 
було 247 осередків Това-
риства, до яких належало 
30 тис. членів. Головою 
Львівської організації Това-
риства у ті бурхливі дні став 
відомий український пись-
менник Роман Іваничук.

Наші дні політич-
ної нестабільності і на-
пруги вимагають від нас 
стійкості і віри в справу, 
якій служимо, як служи-
ли їй великі сподвижники 
„Просвіти“.

Христина БУРШТИНСЬКА, 
голова  

Товариства „Просвіта“ 
Львівської політехніки, 

професор

SS  Йосип Заячківський
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євромайдан

Досить стояти — час діяти!
Минулий тиждень на київ-

ському Євромайдані прой-
шов під знаком контрастів: від 
ейфорії до зневіри. Коли голосів 
за відставку Кабміну забракло 
аж так багато, стало зрозуміло: 
боротьба буде непростою і три-
валою. Але люди готові, свід-
чення чого — гасло, винесене 
в заголовок.

Коли на засіданні парламенту за 
проект постанови 3692 — про від-
повідальність Кабінету Міністрів та 
резолюцію недовіри Азарову про-
голосувало лише 186 депутатів із 
потрібних щонайменше 226 (тобто 
забракло не лише 33 голоси присут-
ніх комуністів, а й прогнозованих 
понад 20 регіоналів, які начебто 
планували вийти з фракції), серед 
протестувальників, та й, таке вра-
ження, опозиційних лідерів, запа-
нувала розгубленість. Невже знову 
„развели, как котят?“ Чи опозиція 
просто переоцінила свої сили у Вер-
ховній Раді? Що далі? Який план дій?

Ці та інші питання і лунали вго-
лос, і роїлися в головах усіх. Гіркоти 
додавала інформація, що наступну 
спробу „перезавантаження“ можна 
буде зробити лише під час наступної 
сесії, тобто не раніше кінця лютого. 
Зима на вулиці нікому не здається 
приємною перспективою… Але вже 
за кілька днів настрої мітингуваль-
ників помінялись на кардинально 
протилежні.

„Якщо почитати соцмережі, то 
складається враження, що Євро-
майдан „всьо“, опозиція — погана, 
режим переміг і вапщє пора валити 
звідси. Всі стали великими експерта-
ми в питаннях боротьби з режимом, 
складанні планів боротьби з режи-
мом і чому опозиція завжди погана. 
Але коли виходиш на Майдан, де 
тисячі людей і тисячі подій, раптом 
відчуваєш, що набагато оптимістич-
ніше все виглядає“, — пише в блозі 
на „Українській правді“ Максим Са-
ваневський.

Мабуть, якби не дві криваві бій-
ні, які загони спецпризначення 
влаштували проти мітингувальни-
ків (перший раз у ніч із п’ятниці на 
суботу — проти абсолютно мирних 
протестувальниківстудентів, вдру-
ге — в неділю нібито у відповідь на 

провокації, щоправда, замість про-
вокаторів затримували кого попа-
ло, а представників ЗМІ гамселили 
з особливою жорстокістю), була ве-
лика ймовірність, що Майдан розі-
йдеться. Але спроба влади залякати 
людей справила абсолютно проти-
лежний ефект: обурення заохотило 
народ до ще більшого протесту.

Лідери опозиції — очільники 
„Батьківщини“ Арсеній Яценюк, 
„Удару“ Віталій Кличко та „Свобо-
ди“ Олег Тягнибок висунули основ
ні вимоги: звільнення політичних 
в’язнів; порушення кримінальних 
справ проти міністра МВС Захарчен-
ка, „беркутівців“, винних у побитті 
демонстрантів; відставка Уряду Аза-
рова; дострокові парламентські та 
президентські вибори; підписання 
Угоди про асоціацію з ЄС.

Заяву з вимогою відставки Аза-
рова і Захарченка поширили уче-
ні Західного регіону. Підписалося 
30 науковців. На думку вчених, уряд 
перевищив надані йому повнова-
ження, коли зупинив усі дії щодо 
підписання угоди про асоціацію.

Крім підтримки на словах, із різ-
них регіонів надходить „підкріп
лення“ у вигляді людських ресурсів 
та матеріальної допомоги (кошти, 
продукти, медикаменти). Головна 
засада протесту — мирність і закон-
ність. Мітингувальники домовили-
ся — жодних незаконних дій.

У четвер, 5 грудня, євромайда-
нівці проводили лежачий протест 
біля приміщення Генеральної про-
куратури. Таким чином вони висту-
пали на захист людей, які були свід-
ками подій 1 грудня, а стали обви-
нуваченими в організації заколоту 
й залишені під вартою.

У п’ятницю було оголошено 
максимальну мобілізацію. Протес-
ти проти чинного Президента про-
йшли усіма обласними центрами, 
близько тисячі мітингувальників 
зібралося на головному майдані 
Криму. Але епіцентр подій перене-
сли в столицю. Комітет спротиву 
закликав усіх небайдужих їхати до 
Києва. Під час недільного віча, на-
званого „Маршем мільйона“, май-
дан Незалежності був заповнений, 
мітингувальники зайняли навіть 
прилеглі вулиці. З головної сцени 
виступали політики, громадські ді-

ячі, церковні лідери. Схід і Захід 
знову об’єдналися.

Протестувальники заблокували 
(не захопили!) урядовий квартал Ки-
єва — будівлю Кабінету Міністрів, 
Верховну Раду, Адміністрацію Пре-
зидента: звели барикади, встанови-
ли намети і пообіцяли блокувати 
державні споруди, поки не будуть 
виконані основні вимоги. Одна 
з ініціатив — блокування Межигір’я.

Минулі вихідні пройшли спо-
кійно. Ні побиттів, ні розгонів, 
ні провокацій. За винятком менш 
масштабних — затримали офіцера 
УДО, який ішов провокувати бійців 
„Беркуту“, у нього вилучили зброю. 
Очевидно, затримати за „збройний 
напад“ мали когось із мітингуваль-
ників.

А активісти ВО „Свобода“ знесли 
у центрі Києва пам’ятник Леніну. 
Одразу після цього в соцмережах 
з’явився жарт: представники євро
спільноти були шоковані руйну-
ванням пам’ятника Леніну в Киє-
ві — вони не уявляли собі, що в сто-
лиці України міг досі стояти такий 
монумент.

А вже у понеділок, 9 грудня, за-
гони внутрішніх військ та „Беркуту“ 
почали оточувати мітингувальників 
в урядовому кварталі столиці. Вони 
намагалися по черзі захоплюва-
ти блокпости протестувальників. 
З’явилося повідомлення про нібито 
замінування станцій метро в цен-
трі. Захопили деякі редакції та офіс 
„Батьківщини“. Ввечері „лежали“ 
кілька сайтів ЗМІ.

О 3й ночі з понеділка на вівто-
рок у КМДА, де розміщено один 
зі штабів Євромайдану, вимкнули 
світло. Близько 4ї ранку право-
охоронці ліквідували наметове міс-
течко на розі вулиць Лютеранської 
й Круглоуніверститетської. Протес-
тувальники перемістилися на май-
дан Незалежності.

На момент верстки газети Пре-
зидент погодився зустрітися з по-
передніми трьома Президентами 
та з представниками євроспільноти 
(планується прибуття до Києва ві-
цепрезидента Єврокомісії Кетрін 
Ештон та президента Єврокомісії 
Жозе Мануеля Баррозу).

Тетяна ПАСОВИЧ
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#євромайдан Львів

Візьми і зроби!
„Візьми і зроби те, що вмієш і можеш“ — такий 

девіз був актуальний для України та Львова, 
зокрема, впродовж усього минулого тижня. Не 
лише як заклик до дії, а й як аргумент для тих, хто 
несвідомо, мабуть, але долучився до критиканства 
та забалакування Майдану.

Львівський Євромайдан 
впродовж тижня був різ-
ним. У залі „Віденської 
кав’ярні“, через дорогу 
від львівської сцени Єв-
ромайдану, інформаційну 
барикаду розбудували та 
захищали ті самі студен-
тижурналісти УКУ, які 
вночі 22 листопада органі-
зували найпершу в Укра-
їні акцію на підтримку 
євроінтеграції. Кількома 
годинами пізніше до них 
долучилися представники 
інших вишів міста. Прес
центр львівського Євро-
майдану оперативно ви-
світлює місцеву ситуацію 
на офіційних сторінках 
у соц мережах, моніто-
рить важливу київську та 
загальноукраїнську ін-
формацію, перевіряючи 
й пуб лікуючи її у „Фей-
сбуку“, „Твіттері“ та 
„Вконтакті“, (обов’язково 
з хештегом #євромай-
дан), добирає відео, яке 
транслюється на велико-
му екрані, а до минулого 
тижня також надавав ін-
формацію для журналіс-
тів, активістів та охочих 
виступити зі сцени.

У цьому ж залі кав’ярні 
за сусідніми столиками 
на волонтерських заса-
дах працювала команда 
студентівмедиків. Вони 
також допомагали людям 
у наметі, безпосередньо 
на площі серед учасників 
страйку.

Наприкінці тижня 
свій фортпост майданів-
ські журналісти та меди-
ки покинули, оскільки 
львівський Євромайдан 
вирішив  від формату єв-
роконцертів перейти до 
штабнотилової роботи.

— Активна частина 
львів’ян та багато людей 
зі штабу давно в Києві. 
Ми акумулювали близько 
72 тисяч гривень, найбіль-
ше з яких, думаю, витра-
тимо на автобуси до Киє-
ва. Зараз львівський штаб 
готує фінансовий звіт. 
Проблема для звітності 
в тому, що багато жерт-
водавців просять не нази-
вати себе, а водії в перший 
тиждень відмовлялися да-
вати розписки, — зазна-
чив один із координаторів 
львівського Євромайдану 
Роман Брезіцький.

Більшість львівських 
майданівців прикраша-
ли свій одяг або волосся 
синьожовтими стрічка-
ми або синьозірчастою 
символікою ЄС, бага-
то чоловіків приходили 
з українськими, менше — 
з червоночорними пра-
порами. Партійна симво-
ліка з’явилася аж у неділю. 
Щогодини під час транс
ляції новин на великому 
екрані львів’яни завмира-
ли: усі розуміли, що тут, 
біля пам’ятника Шевчен-
кові, просто висловлюємо 
свою позицію — справжня 
боротьба відбувається 
в Києві.

Чоловіки, старші 21 
року, впродовж минулого 
тижня щодня від’їжджали 
зі Львова до столиці 
10 – 12 автобусами. Крім 
того, постійно вирушали 
колони приватного авто-
транспорту, люди активно 
розкуповували залізничні 
квитки. За підрахунками 
львівського штабу На-
ціонального спротиву, 
в Києві вахтовим методом 
страйкує майже 30 тисяч 

львів’ян. На вихідні ця 
цифра ще збільшується.

Численні колони сту-
дентів вливалися до про-
тестантів біля пам’ятника 
Шевченкові до минулого 
вівторка. Саме цього дня 
Майдан домігся скасуван-
ня у Львові концерту Во-
лодимира Гришка, який 
назвав святою сцену регі-
оналів. У середу кількість 
страйкарів зменшилася, 
а в дописах львівських 
„мешканців соцмереж“ 
відчувалася крапля зне-
віри. За словами уповно-
важеного координатора 
штабу у Львівській облас-
ті Андрія Соколова, через 
відсутність страйкових 
комітетів на підприєм-
ствах загального страйку 
у місті не було жодного 
дня. З 2 по 6 грудня комі-
тети тільки створювали-
ся, а протестувати з влас-
ної ініціативи виходили 
студенти, старшоклас-
ники львівських шкіл, 
працівники приватних 
підприємств, представ-
ники малого та середньо-
го бізнесу. Під час прес
конференції 6 грудня 
проректор УКУ Мирослав 
Сеник, коментуючи заяву 
Азарова про можливе при-
зупинення фінансуван-
ня для західних областей 
країни, висловив упевне-

ність, що Львівщина будь
який тиск подолає, навіть 
якщо доведеться діяти 
більш радикально.

Впродовж тижня у 
Льво ві наростала кіль-
кість культурних акцій 
(флешмоби, перформан-
си, благодійні театраль-
ні вистави, щоб зібрати 
кошти постраждалим 
від нападу „Беркуту“, 
університет Євромай-
дану, що діє під гаслом 
„Розумна революція“). 
Також 6 грудня, у День 
Збройних сил України, 
відбулася „Хода миру“ до 
військових частин міста. 
Того ж дня львівський Єв-
ромайдан закликав міс-
цевих членів Партії ре-
гіонів покинути її лави, 
погрожуючи бойкотом 
їхнього бізнесу. Власне, 
рейди до підприємств 
міста з наліпками „Обе-
режно! Власник — регіо-
нал“ уже тривають.

У неділю до пам’ятника 
Шевченкові на підтримку 
столичного „Маршу міль-
йона“ вийшло кілька тисяч 
львів’ян. Віче розпочалося 
екуменічним молебнем, 
після якого виступили 
громадські та політичні 
лідери, а також мер міста 
Андрій Садовий.

Анна ГЕРИЧ
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студентські акції

Щирість, креатив і творчість 
молодіжної революції
Неспокій і боротьба в країні 

тривають і, звичайно, 
не вщухає розбурхана 
ініціативність та активність 
студентської молоді.

Минулого тижня студенти не при-
пиняли креативити. Щодня відбу-
ваються цікаві акції. Наприклад, 
однією з них стало створення ще 
одного довжелезного плакатубане-
ра з малюнками та написами. Цьо-
го разу молодіжні думки виклали 
аж на 130 м полотна. Це своєрідне 
звернення до всього українства і, 
звичайно, влади, політехніки роз-
містили в центрі міста.

Не менш цікавий та оригіналь-
ний спосіб придумали політехніки, 
щоб закликати всіх до активності. 
Студенти провели перформанс „Не 
мовчи!“: кількатисячна колона мо-
лодих людей, які заклеїли собі роти 
чорними стрічками під барабанний 
дріб пройшла містом із плакатами 
„Не мовчи!“.

— У такий спосіб ми заклика-
ли всю Україну підніматися і ви-
словити свою думку. Адже навіть 
серед львів’ян є чимало тих, хто не 
надто дієвий. Так ми хотіли акти-
вувати всіх до дії. Старші люди, 
які зустрічалися дорогою, знімали 
шапки і аплодували нам, — розпо-
вів п’ятикурсник ІХХТ Назар Клим.

Щодня студентиполітехніки 
вирушають чисельною колоною на 
львівський майдан. Також багато 
представників нашого вишу пере-
бувають у Києві, змінюючи періо-
дично одні одних.

— Я був у Києві ще перед тим 
жахливим розгоном молодіжного 
майдану — долучився до координа-
торів штабу Політехніки. Ми допо-
магали добратися додому тим, хто 
вже перебував у Києві кілька днів. 
Адже туди доїхати можна було ба-
гатьма способами, а от виїхати звід-
ти було досить проблематично. Від 
Політехніки дуже багато молоді на 
київському Євромайдані, — додав 
Назар Клим.

— Загалом протягом усього 
тижня від Політехніки від’їжджають 

кілька автобусів зі студентами та 
викладачами. Дуже добре все ор-
ганізовано: студенти самі не їдуть, 
їх формують у групи, призначають 
відповідального за кожну групу, 
а окремо і відповідального за авто-
бус. Усіх забезпечують місцем но-
чівлі, а ті, хто зупиняється у своїх 
рідних чи знайомих, повинні бути 
на телефонному зв’язку, щоб не 
розгубитися, — додав студент тре-
тього курсу ІГСН Назар Домбро-
вецький.

Наталія ПАВЛИШИН

коротко

Стартували зйомки фільму про 
„Кобзар“ Тараса Шевченка. 
Прем’єру фільму заплановано на 
9 березня 2014 року. Це фільм-
біографія, персонажем якої є не 
людина, а книга, яка має цілком 
людську долю. Автори стрічки шу-
кають відповіді на такі питання: як 
складалась доля книги, як „Кобзар“ 
впливав на культуру в контексті 
світової історії, історії автора та 
історій звичайних людей. Зйомки 
відбуватимуться в Києві, Черкасах, 
Млієві, Каневі, Львові та Санкт-
Петербурзі.

У Кракові 8 дерев’яних церков 
Карпат отримали сертифікати 
ЮНЕСКО. Церемонія проходила 
у Королівському Вавельському зам-
ку за участю заступника міністра 
культури Республіки Польща Петра 
Жуковського та голови польсько-
го комітету з питань взаємодії 
з ЮНЕСКО професора Славоміра 
Ратайського. Сертифікати вручили 
представникам восьми дерев’яних 
церков, що розміщенні на тери-
торії Польщі. Пам’яткам сакраль-
ного мистецтва, які є на території 
України (також вісім), документи 

вручатимуть 13 грудня у Львові 
у Палаці Потоцьких.

8-а сесія Міжурядового комітету з охо-
рони нематеріальної культурної 
спадщини ЮНЕСКО, яка відбувалася 
у м. Баку (Республіка Азербайджан), 
ухвалила включити Петриківський 
розпис до Списку нематеріальної 
культурної спадщини людства. На 
розгляд комітету від України було 
подано загалом три об’єкти: Петриків-
ський розпис, Косівську кераміку та 
Сорочинський ярмарок.

За матеріалами інформагенцій
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Університетська молодь — 
інтелектуальна
„Не так давно багато людей могли говорити, що нинішня молодь апа-

тична й байдужа до суспільних проблем. А сьогодні вже мало хто 
наважиться так казати. Молодіжне середовище надто динамічне, справді 
не прогнозоване і дуже цікаве“, — зазначає голова Комісії у справах молоді 
Української греко-католицької церкви отець Рости слав Пендюк. З „Ауди-
торією“ він поділився й іншими цікавими думками про студентів зокрема 
й молодих українців загалом.

— Отче Ростиславе, чим займається 
Комісія у справах молоді УГКЦ?
— Коли майже 25 років тому наша 
Церква вийшла з підпілля, багато її 
структур довелося відновлювати або 
створювати заново. 1996го року го-
ловний законодавчий орган УГКЦ — 
Синод єпископів — проголосив, що 
праця з молоддю є нашим головним 
пріоритетом, і зініціював створення 
Комісій у справах молоді та у справах 
катехизації. Ми є допоміжним ор-
ганом Патріарха Святослава (Шев-
чука). До моїх обов’язків входить 
усе, що стосується молоді в Церкві. 
Першим головою Комісії у справах 
молоді був теперішній владика Йо-
сип Мілян. Він організовував різні 
заходи, бо тоді майже ніхто не вмів 
цього робити. Комісія мусила по-
казати приклад. Тепер наші функції 
змінилися. Вже не так організовуємо, 
як координуємо. З радістю кажу, що 
є багато осередків в Церкві, де дуже 
успішно співпрацюємо з молоддю.

— Які християнські молодіжні орга-
нізації найактивніші зараз?
— На цю тему можна довго говорити. 
Одні з цих організацій — всеукраїн-
ські („Українська молодь — Христо-
ві“ та ТУСК „Обнова“). Інші існують 
на локальному рівні (парафіяльні, 
міські). Це теж правильно, бо кожна 
місцевість і парафія мають свої осо-
бливості. Часто праця молодіжних 
організацій залежить від харизми 
священикадухівника або молодого 
лідера спільноти.

— Чи можна говорити про риси різних 
поколінь і водночас загальні особливос-
ті молоді?
— Молодіжне середовище надто ди-
намічне, тому його важко описати. 
Не можна нинішнім, навіть дуже фа-
ховим визначенням, користуватися 
тривалий час. Це стало зрозуміло 
в контексті Євромайдану, бо ще вчо-

ра ніхто не думав, що студенти мо-
жуть бути такими, як є нині. Також 
між молоддю, яка була 25 років тому, 
і нинішньою — колосальна різни-
ця. Однак певні риси постійні. Це — 
творчий неспокій і бунт.

— Під час Євромайдану християнські 
організації якось впливають на актив-
ність своїх членів?
— Загальноукраїнських християн-
ських організацій, які мали б чітку по-
зицію, на жаль, нема. Якщо священик 
чи лідер спільноти глибоко воцерков-
лений і стежить за тим, що відбува-
ється, знає, що говорить Патріарх, то 
організація намагається реалізовува-
ти загальну позицію Церкви. 

— Якщо говорити про університет, 
то Комісія також працює зі студент-
ськими капеланами?
— Так, це одна з наших місій. Але 
Комісія у справах молоді не є влад-
ною одиницею. Ми не даємо вка-
зівок, а лише допомагаємо. Наша 
співпраця з університетськими душ-
пастирями базується на взаємному 
діалозі. На жаль, не можу похвали-
тися, що маємо гарні результати. 
Але сподіваюся, що це зміниться, 
бо невдовзі з нами працюватиме 
священик, відповідальний за справи 
студентського капеланства.

— У кожному університеті вже є кап-
личка чи церква?
— Ні. Навіть у Львові не в кожному, на 
жаль. Перешкоди є з обох боків. Одні 
виші вустами своїх керівників декла-
рують прихильність до християнських 
цінностей, але на практиці не завжди 
радо бачать священика поруч. Хіба що 
першого вересня. Сама присутність 
священика — це певний виклик, якщо 
брати до уваги корупцію, про яку всі 
говорять. Зі свого боку Церква ще не 
достатньо наполегливо працює в цьо-
му напрямку. Є також проблема під-

готовки самих священиків. Універси-
тетське середовище — освіченоінте-
лектуальне і часто має до них складні 
запитання. На жаль, не всі вони готові 
відповідати. Ми бачили нещодавно 
спілкування Патріарха Святослава зі 
спільнотою Політехніки, яка мала різ-
ні запитання. Я тішуся, що Патріарх 
дуже відкритий до молоді. Куди б він 
не їхав, всюди зустрічається з моло-
дими людьми. І не тільки, щоб щось 
сказати їм, а приходить і слухає.

— Молодь часто каже, що її не розу-
міють. Чи Ваша Комісія намагається 
творити якісь трибуни, щоб молоді 
люди могли заявити про свою позицію?
— Такою трибуною може бути сайт 
нашої Комісії „ДивенСвіт“. Але на 
практиці не є. Можливо, недостат-
ньо голосно й виразно говоримо 
молоді, що це її місце. Стараємося 
бути присутніми в інтернеті, бо він 
уже є невід’ємною частиною нашого 
життя і життя молоді насамперед. 
Я не закликаю перевести все життя 
у віртуальний простір, але він може 
допомогти розповсюджувати інфор-
мацію. Всі ідеї, проекти, починання 
молоді хочемо об’єднати в „Єдиний 
молодіжний простір“ УГКЦ. Ця ідея 
розвивається і полягає в тому, щоб 
був почутий голос кожного. Ми не 
ставимо чітких правил, бо тоді про-
стір був би обмеженим. Маєш ідею 
для молоді, яка не перечить місії 
Церкви (табори, чування, реколекції, 
тематичні зустрічі тощо), — звер-
тайся, шукаймо разом однодумців 
і реалізовуймо проект. Наприклад, 
сама молодь ініціювала всеукраїнські 
молодіжні реколекції, які відбудуть-
ся незабаром у Тернополі. Інша гру-
па людей хоче робити християнський 
КВН. А чому ні? — Християнство не 
мусить бути нудним, воно може бути 
веселим.

Спілкувалась Анна ГЕРИЧ
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Ляльково-вишиванковий 
світ Роксоляни Шимчук
Роксоляна Шимчук — відома лялькарка та колекціонерка автентичного укра-

їнського одягу. Ляльки та прикраси цієї майстрині є на всіх континентах 
(в Африці, Австралії, Канаді, Росії, в країнах Європи та США). А ще ця жінка 
була серед тих, хто здобував незалежність України як активна членкиня Сту-
дентського братства Львівської політехніки, учасниця студентської „Револю-
ції на граніті“.

Любов до всього україн-
ського, як наголосила пані 
Роксоляна, прищепили 
батьки. А давніми виши-
ванками захопилася ще 
в юні роки, коли була в То-
варистві Лева і Студент-
ському братстві Львівської 
політехніки — там займа-
лася просвітництвом.

— Це зараз заспівати 
пісню січових стрільців чи 
зробити вертеп вважаєть-
ся культурологічним захо-
дом, а тоді — це була по-
літична акція. Саме у Сту-
дентському братстві ми 
і здійснювали такий „пе-
реворот“ свідомості (за 
це можна було як мінімум 
„вилетіти“ з вишу). При-
гадую, робили тоді чи-
мало таких „незаконних“ 
„витівок“. Наприклад, до-
мовлялися разом із моєю 
близькою подругою На-
талкою Климовською іти 
на пари я в жовтому све-
трі, а вона — в голубому 
і разом сідали — виходив 
український прапорець. 
Робили ми чимало й інших 
серйозних акцій. Звичай-
но, в якійсь мірі розуміли 
загрозу, але у 18 років не 
так все сприймаєш. Тоді 
найстрашніше було не те, 
що „вилетиш“ із вишу, не 
запалення легень під час 
„Революції на граніті“, 
а те, що батьки засму-
тяться. Студентське брат-
ство — це частина мого 
життя. Як жартував колись 
Андрій Салюк, братчиком, 
як і кагебістом колишнім 
бути не можна. І ми усі 
справді досі тісно дружи-
мо, відпочиваємо, всі пе-
рекумилися.

Щоб у буремні 90ті 
пропагувати українство 
якомога повніше і яскра-
віше, дівчата зі Студент-
ського братства вирішили, 
що культурологічна секція 
повинна мати правди-
ві українські строї. Тож 
їздили карпатськими се-
лами і вишукували давнє 
вбрання.

— Це стало початком 
мого захоплення. Хоча, 
думаю, любов до вишит-
тя закладена генетично. 
І це кажу не лише з влас-
ного досвіду, бо вишивка-
ми „хворію“ вже двадцять 
років, а бачачи людей, які 
приходять до мене за по-
радою, коли хочуть купи-
ти якусь одну вишива-
ну річ, а потім, коли 
тримають її в руках 
і відчувають усе 
багатство, різ-
номанітність 
і  г л и б и н у 
строю, почи-
нають „хворі-
ти“ теж. Адже 
навіть село 
від села відріз-
нялося орнамен-
тами, візерунки 
п е р е д а в а л и с я 
з покоління в по-
коління, кожен рід 
мав свій орнамент, стрій 
носив відбиток соціаль-
ного, сімейного стану, 
говорив про територіаль-
ну приналежність тощо. 
І я це добре розумію, бо 
й сама, коли отримую 
рідкісну вишиванку, то 
кілька днів відчуваю ей-
форію.

Роксоляна Шимчук має 
чималу колекцію давніх 

вишиванок. Та особливо 
любить дитячі строї:

— Зазвичай ношу ті 
вишиванки, які зручніші 
або вже дібрані до строю. 
Завжди даю відшивати 
старі орнаменти (абсо-
лютно безкоштовно), щоб 
вони „жили“. Також радо 
позичаю цей одяг зна-
йомим, адже сама все не 
можу переносити, а речі 
треба „рухати“, та й люди 
повинні бачити, наскіль-
ки українська культура ба-
гата. Люблю порадити чи 
навіть дібрати людям все 
так, як має бути, бо лінії, 
форми, кольори шліфува-
лися століттями в народі, 
і коли вбрання з одного 
регіону, то це надзвичай-

на гармонія і музика.
Не так давно (від 

2011 року) пані Рок-
соляна захопилася 

а в т о р с ь к и м и 
ляльками:

—  Л я л ь к и 
прийшли в моє 
життя досить не-
сподівано. Ви-
никла ідея, і зго-

дом я втілила її 
в життя. Роблю все 

вручну. Зазвичай, 
починаючи ляльку, не 
знаю, яка вона вийде. 

Часто до мене потрапля-
ють якісь шматочки ста-
рої вишивки, і це шанс 
зберегти її: в ляльці вона 
отримує друге життя. Це 
не лише сувеніри, ними 
можна бавитися. Всі ляль-
ки в українському стилі, та 
маю ідею колись створити 
колекцію, яка буде вдяг-
нута у стрій усіх регіонів 
України.

Захоплюється моя 
співрозмовниця і прикра-
сами з каменю. Хоча не 
сприймає коралі як щось 
надзвичайне:

— Все почалося з того, 
що зробила прикраси для 
себе, але їх просто випро-
сили, то мусила продати. 
На старих фотографіях 
вишукую цікаві ідеї, до-
даю свою фантазію, смак, 
тобто пропоную людям 
свою естетику. Тішуся, 
що мої роботи знаходять 
своїх господарів, адже, 
коли вони „ідуть“ у світ, 
то звільняють місце для 
нових — ще „не народже-
них“. А також ніколи не 
роблю ідентичних ляльок 
чи прикрас.

Майстриня переко-
нана — головне не ліну-
ватися: якщо робиш, то 
Бог посилає і натхнення, 
і можливості. А також тре-
ба мати творчий неспокій 
в душі, який обов’язково 
виллється у щось незви-
чайне.

— Маю чимало пропо-
зицій організувати власні 
виставки в Україні й за 
кордоном. Але це потре-
бує дуже багато часу, тож 
наразі не встигаю. Давала 
свої роботи на доброчинні 
аукціони. Дуже хочу зро-
бити ляльковий вертеп, 
а також звіряток в етніч-
ному стилі на ялинку.

Наталія ПАВЛИШИН
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Багатоголосся дитячих образів
Зазирнути собі в душу — і з нос-

тальгією побачити там дити-
ну — такий задум виставки, яку 
відкрили 3 грудня у Львівській 
національній галереї мистецтв 
ім. Б. Возницького. 136 творів — 
живопис, графіка, скульптура, 
з яких 15 надав Національний 
музей ім. А. Шептицького, решта 
взято зі збірок галереї — подібна 
експозиція була у Львові майже 
тридцять років тому.

Виставка „Діти і дітлахи: образ ди-
тини в образотворчому мистецтві 
XVIІ — XX ст.“ дає змогу пізна-
ти та проаналізувати еволюцію 
європейського дитячого пор-
трета й жанрової картини ху-
дожників різних мистецьких 
шкіл. Розмаїтим є і стилістич-
ний діапазон — від бароко 
до модернізму. Більшість 
експонатів виставлено 
для огляду вперше.

Куратори виставки 
Христина Береговська та 
Оксана Гулка формува-
ли її за принципом про-
тилежності, розміщую-
чи поряд парадні портрети 
дітей аристократів і сентимен-
тально простодушні образи дітей 
з народу. Сімейнопобутові сюжети 
теж контрастні — щасливе дитин-
ство життєрадісних, пустотливих ді-
тей і, на противагу їм, — обірванці, 
біженці, дітлахи, обтяжені злиднями 

й ранніми турботами. Об’єднує ж усіх 
дітей внутрішній світ — незалежно 
від соціального статусу, він у всіх 
чистий, невинний і щирий.

Художник, викладач ЛАМу Лю-
бомир Медвідь, чия картина „Нова 
вулиця“ (1972) представлена на ви-
ставці, вважає, що ця експозиція 
приречена на успіх через свою масш-
табність і тему:

— Дитинство здається періодом 
безхмарним, але це не завжди так, 
насправді це дуже важливий, відпові-

дальний етап розвитку людини, 
це матриця, в яку вже закладе-
но дальший процес. Сподівався 

побачити на виставці твори, 
присвячені Богоматері… 
Хоч розумію, що не мож-
на все охопити, але їх при-
сутність надала б нового 

значення усім експонатам.
Для наймолодших від-

відувачів виставки на її 
відкритті було організо-
вано вікторину з пода-
рунками. Тоді й презен-

тували каталог, виданий 
у „Апріорі“. Він схожий на 

художній альбом, у якому, 
крім розповідей про авторів 

картин, їх долю, наукових розві-
док, на першій сторінці є „віконечко“ 
для власних дитячих фото.

Виставку присвячено дітям і мо-
лоді, які у ці дні стоять на Майдані.

Наталя ЯЦЕНКО

книжкова полиця

Відкриття засекречених думок
Уже, хоч на титульному аркуші зазначено 2014 рік, у видавництві 

„Піраміда“ вийшла друком нова книжка Романа Іваничука „Ман-
дрівки до Аберфайлю“. Упорядник видання Василь Габор вирішив не 
чекати 85-річчя письменника, а дати змогу поринути у світ його спога-
дів (книжка — щоденник, сплав публіцистики й художності про близь-
ких людей і долю України) трохи раніше.

Дверима, за якими схований світ 
автора, стала символічна, гротеск
носатирична картина Романа Без-
палківа „Маріонетки“. Оригінал 
(як подарунок на 50річчя) висить 
у домі Романа Іваничука. Книжка ж 
об’єднана образом Аберфайлю — 
копальні Шотландії, де живуть 
усякі чари й духи, а заодно й приго-

ди. Своєрідне підземелля безчасся, 
яким блукає письменник, містить 
„розломи“: у першій частині книжки 
посеред нещоденних записів двох 
останніх років вигулькує історична 
повість про Святослава Володими-
ровича „Погоня“, а у другій — опис 
балумаскараду політичних бом-
жів у масках тварин — персонажі 

легко впізнаванні. На завершення 
мандрів маємо чотири сторінки ха-
рактерних для Ірини Вільде „Окру-
шин“ — роздуми письменника про 
життя, які він виписав із власних 
нотаток, гадаючи, що згодом вико-
ристає у творчості.

Особливістю книжки є наявність 
у ній інтимних ноток. Роман Івани-
чук переконаний, що без закоханості 
письменник не напише доброго тво-
ру, і як свої почуття не ховай — не 
засекретиш, ось тільки відкривати їх 
треба делікатно. 

Н. Я.

коротко

Стали відомі прізвища пись-
менників — претендентів на 
здобуття Літературної премії 
імені Джозефа Конрада-Коже-
ньовського. Міжнародне журі, 
до якого увійшли представники 
польської та української спіль-
нот, відібрали трьох найдостой-
ніших із 25-ти. Цьогорічними фі-
налістами стали Андрій Бондар, 
Тетяна Малярчук, Остап Сли-
винський. Ім’я переможця буде 
оголошено 13 грудня у Києві.

У львівському кінопалаці „Ко-
пернік“ відбувся фестиваль, 
присвячений екстремально 
короткому кіно — „100 філь-
мів за 100 хвилин“. Програма 
фестивалю не обмежувалася 
окремими жанрами, значно 
зросла кількість українських 
стрічок. 20 грудня у київському 
кінотеатрі „Кінопанорама“ орга-
нізатори нагородять найкращу 
українську та іноземну картину.

Всеукраїнська виставка дитячих 
малюнків „Просто небилиці“ 
наступного року мандруватиме 
світом. Її представлять у Варша-
ві, Мюнхені, ведуться перегово-
ри, аби показати дитячі ма-
люнки у Нью-Йорку. Підписано 
протокол, згідно з яким „Просто 
небилиці“ відбуватимуться 
в Україні ще 10 років. 7 грудня 
у Львівському палаці мистецтв 
відбулося відкриття виставки 
та нагородження лауреатів 
конкурсу.

За матеріалами інформагенцій



ч. 38 [2838]
12 — 18 грудня 201316 ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ

спортогляд

Боротьба за рейтинги, місця, медалі
• Сім команд викладачів та праців-
ників інститутів Львівської полі-
техніки розіграли нагороди Універ-
сіади-2013 з волейболу. Змагання 
відбувались у два етапи — попере-
дні ігри у двох підгрупах і фінальні.

У попередніх іграх команди зма-
галися за право продовжити бороть-
бу у фіналах за І — ІV місця в табелі 
про ранги. У підгрупі А це право ви-
бороли команди ІГСН (перемога над 
командами ІТРЕ — 2:0, ІБІД — 2:0) 
та ІТРЕ (ІБІД — 2:0); у підгрупі В — 
ІМФН (ІППТ — 2:0, ІНЕМ — 2:0, 
ветерани Львова вікової категорії 
понад 70 років — 2:0) та ІППТ (ве-
терани Львова — 2:1, ІНЕМ — 2:0).

Фінальні ігри пройшли у напру-
женій боротьбі. Команди продемон-
стрували ігровий азарт. Найкращу ж 
підготовку до змагань, як виявилося, 
провела команда ІМФН, котра сис-
тематично тренується 2 – 3 рази на 
тиждень у групах здоров’я з волей-
болу при спортивному клубі Львів-
ської політехніки. Вона з рахун-
ком 2:0 переграла своїх суперників 
і стала чемпіоном Універсіади2013. 

Срібний призер — колектив ІГСН 
(перемоги над командами ІППТ — 
2:0, ІТРЕ — 2:0), бронзовий — ІТРЕ 
(ІППТ — 2:0).

Спортивний клуб Львівської 
політехніки нагородив чемпіонів 
і призерів: кубками та дипломами — 
команди, медалями — викладачів 
і працівників.

• У спортивному комплексі Львів-
ської політехніки пройшли зма-
гання Універсіади Львівщини з на-
стільного тенісу. 12 збірних команд 
та 90 спортсменів вели боротьбу за 
спортивний рейтинг своїх вишів та 
нагороди Універсіади-2013.

Лідер розвитку настільного те-
нісу серед студентів Львівська полі-
техніка підтвердив свій статус — ко-
манда — чемпіон Універсіади (тре-
нери — старший викладач кафедри 
фізичного виховання Ігор Тихий 
і Сергій Понамарьов). На другому 
місці — команда ЛДУФК, на третьо-
му — ЛНУ ім. І. Франка.

Чемпіони та призери Універсіа-
ди: одиночний розряд, чоловіки — 

Олексій Тімофєєв (І місце, ІГДГ), 
Віктор Дідух (ІІ місце, ІНЕМ), Ми-
хайло Кістечко (ІІІ місце, ІІМТ); 
одиночний розряд, жінки — Анас-
тасія Рибка (І місце, ІКНІ), Іри-
на Моцик (ІІ місце, ІНЕМ), Ірина 
Братейко (ІІІ місце, ЛДУФК); пар-
ний розряд, чоловіки — Дмитро 
Потосов — Ростислав Майовець 
(І місце, ЛДУФК), Віктор Дідух — 
Михайло Трунов (ІІ місце, ІГДГ), 
Іван Струк — Михайло Струк (ІІІ 
місце, ЛНАУ); парний розряд, жін-
ки — Ірина Моцик — Анастасія Риб-
ка (І місце, Львівська політехніка), 
Ірина Братейко — Оксана Митюк 
(ІІ місце, ЛДУФК), Оксана Тріщ — 
Анна Сапужак (ЛНУ ім. І. Франка); 
змішаний парний розряд — Іри-
на Моцик — Олександр Тімарєєв 
(Львівська політехніка), Ірина Бра-
тейко — Дмитро Погосов (ІІ місце, 
ЛДУФК), Анна Сапужак — Сергій 
Рак (ІІІ місце, ЛНУ ім. І. Франка).

Арнольд ПРОХОРОВ, 
доцент кафедри фізичного вихо-

вання Львівської політехніки

здоровий спосіб життя

„У виникненні більшості хвороб 
винна сама людина“
У 2008 році за результатами опитування громадської думки Микола 

Амосов — видатний кардіохірург, завдяки таланту якого врятова-
но тисячі життів, удостоєний звання „великого українця всіх часів“ 
(після Ярослава Мудрого). Цього року 6 грудня відзначаємо 100 років 
від дня його народження — видано книги, статті, відбудуться конфе-
ренції, а на ТБ показали документальний фільм режисера Сергія Ли-
сенка „Амосов. Століття“.

Особливістю цієї непересічної 
особистості є не тільки поєднання 
знань інженерних з медичними, 
а й розробка власної системи зміц-
нення здоров’я, так званої „системи 
обмежень і навантажень“.

Книга Амосова „Роздуми про 
здоров’я“ була видана кількаміль-
йонним тиражем. Пропонуємо деякі 
цікаві думки академіка і для наших 
читачів:

• У виникненні більшості хвороб 
винні не природа і не суспільство, 
а тільки сама людина. Найчастіше 

хворіємо через лінь і скупість, про-
те інколи і від нерозумності.

• Для здоров’я однаково важ-
ливі чотири умови: фізичні наван-
таження, обмеження в харчуванні, 
загартовування, час на відпочинок 
і вміння відпочивати. І ще п’яте — 
щасливе життя!

• Природа милосердна: достат-
ньо 20 – 30 хвилин фізкультури на 
день, але такої, щоб перехопило 
подих, зіпрілось і пульс почастішав 
удвічі. Якщо цей час подвоїти, то 
буде взагалі чудово.

• Варена їжа смачніша. Більше 
ніяких переваг на її користь. Для 
травлення це не важливо, наба-
гато важливіше — жувати. Добре 
жувати.

• Строгий режим і регуляр-
ність потрібні для хворих і старих, 
а здоровій людині нерегулярність 
корисна. Чим же тоді тренувати ре-
гулятори? Тільки нерегулярністю!

• Методи загартовування про-
сті: не кутайся і терпи холод. 
Швидко бігай. Почав пчихати — не 
бійся. Мине, а корисний слід зали-
шиться, потрібно продовжувати, 
як почав. Якщо здаватися після 
першого нежитю, не варто й по-
чинати. Мені здається, що най-
розумніше загартовування — це 
легко одягатися.

Н. Я.
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Кросворд
Горизонтально:
5. Власник чи орендар земельних угідь, на яких він за-
ймається сільським господарством. 6. Металевий гро-
шовий знак, зазвичай, круглої форми. 10. Щит, що його 
виготовив Гефест для Зевса. 11. Той, хто до всього ста-
виться критично, недовірливо, в усьому сумнівається. 
12. Атмосферний воронкоподібний вихор руйнівної 
сили у США; смерч. 13. Акваріумна рибка. 16. Птах, сим-
вол Тауера. 19. Багаторічний режим погоди у певному 
регіоні. 21. Розділовий знак, що вживається для позна-
чення прямої мови. 22. Запашна олія, яку використову-
ють у християнських церковних обрядах. 25. Столиця 
Албанії. 27. Колюча рослина, пристосована до трива-
лих посушливих періодів. 29. Принцесавоїн з амери-
канського телевізійного серіалу. 32. Державаанклав 
на території Італії. 33. Людина, яка правильно оцінює 
об’єктивні умови, можливості, співвідношення сил. 
34. Найкращі екземпляри рослин, що їх відбирають для 
виведення нових сортів. 35. Республіка в Росії, столи-
цею якої є місто Майкоп. 36. Чорна пантера в „Книзі 
джунглів“ Р. Кіплінга.

Вертикально: 
1. Верхня частина фасаду будинку у вигляді трикутної 
площини. 2. Давньоримський філософ, поет, держав-
ний діяч, вихователь Нерона. 3. Інструментальний 
музичний твір, що складається з кількох частин. 4. Вій-
ськове звання вищого командного складу збройних 
сил. 7. Частина круга, обмежена дугою та двома раді-
усами. 8. Субтропічна рослина; інжир. 9. Мисливська 
сумка для дичини й дрібного звіра. 14. Буфет для по-
суду. 15. Дев’ятий місяць мусульманського календаря. 
17. Дерево, яке використовують у сірниковій промис-
ловості. 18. Майданчик у давньоримському цирку, де 
відбувалися бої гладіаторів. 19. Актор, який веселить 

публіку, викликає сміх. 20. Передостання літера латин-
ського алфавіту. 23. Струнний музичний інструмент. 
24. Рухливий значок на екрані дисплея комп’ютера. 
26. Кажуть, що одна крапля цієї речовини вбиває коня. 
28. Заперечення, невизнання будьякої влади, авто-
ритету; сваволя, хаос. 29. Законодавчий орган влади 
Ізраїлю. 30. Титул правителя або князя в деяких мусуль-
манських країнах. 31. Згаслий вулкан на Вірменському 
нагір’ї, що на території Туреччини.

Склала Христина ВЕСЕЛА
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наш календар
12 грудня — День Сухо-
путних військ України.
13 грудня — Святого 
апостола Андрія Перво-
званного.

Пам’ятні дати
12.12.1890 — народився 
полковник Андрій Мель-
ник, Голова Проводу 
ОУН-м.
12.12.1900 — помер Олек-
сандр Кониський, україн-
ський письменник.
12.12.1902 — помер Пав-
ло Грабовський, україн-
ський поет і перекладач, 
засланий в Сибір, автор 
збірок поезій „З чужого 
поля“, „Кобза“.
12.12.1928 — народився 
Чингіз Айтматов, відомий 

киргизький письменник, 
автор романів „Рябий пес 
біжить краєм моря“, „Бі-
лий пароплав“, „Плаха“.
13.12.1877 — народився 
Микола Леонтович, укра-
їнський композитор, ав-
тор всесвітньо відомого 
„Щедрика“, опери „На ру-
салчин Великдень“.
13.12.1928 — народився 
Євген Сверстюк, україн-
ський поет, літературний 
критик і правозахисник, 
автор творів „Собор у ри-
штованні“, „Іван Котля-
ревський сміється“.
13.12.1963 — помер Василь 
Симоненко, український 
поет, автор поетичних 
збірок „Земне тяжіння“, 
„Лебеді материнства“, по-
еми для дітей „Цар Плак-
сій та Лоскотон“.

14.12.1840 — народився 
Михайло Старицький, 
український письменник, 
театральний і культур-
ний діяч, автор п’єс „Ой 
не ходи, Грицю.“, „Маруся 
Богуславка“.
15.12.1848 — помер україн-
ський письменник Євген 
Гребінка.
16.12.1583 — у Львові по-
мер книгодрукар Іван 
Федоров.
18.12.1856 — народився 
Микола Садовський (То-
білевич), український 
артист i письменник.
18.12.1871 — народився 
Микола Вороний, україн-
ський письменник.
18.12.1876 — народився 
Петро Холодний, укра-
їнський художник i полі-
тичний діяч.

J J J
— Любий, я не здала на права.
— А що завалила — теорію чи 
практику?
— Інспекторів, дерево і двох 
собак…

J J J
Якщо тебе носять на руках, 
засипають квітами і дарують 
діаманти, прокидайся, а то на 
роботу запізнишся…
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Колектив кафедри електроприводу 
і комп’ютеризованих електромеханічних 
систем Львівської політехніки глибоко 
сумує з приводу смерті нашого коле-
ги, доктора технічних наук, професора 
Магдебурзького університету, ініціатора 
спів праці українських і німецьких універ-
ситетів у галузі інтелектуальних електро-
механічних систем

Франка Паліса
і висловлює щирі співчуття родині по-
кійного.

освітні курси

Тренінговий тиждень від BEST
9 – 13 грудня у Львівській по-
літехніці відбудеться серія тре-
нінгів для студентів на цікаві та 
потрібні для них теми — BEST 
TRAINING WEEK.

Заняття та майстеркласи 
проведуть відомі особистості. 
Кожен учасник тренінгового 

тижня отримає офіційний сер-
тифікат.

Тож, якщо хочеш навчитися 
керувати своїм життям, внести 
у нього порядок, здобути знання, 
які можна застосовувати на прак-
тиці та яскраві враження, — реє-
струйся на сайті www.best-lviv.org.ua 
і ставай учасником BTW!

увага: конкурс!

Мій Шевченко
200-літтю Кобзаря присвячується

Редакція тижневика „Аудиторія“ 
оголошує творчий конкурс „Мій 
Шевченко“. Це можуть бути про-
зові і поетичні твори, малюнки і 
плакати на Шевченківську темати-
ку. Важливо, щоб автори — люди 
третього тисячоліття — силою ху-
дожнього слова і пензля чи олівця 
передали своє власне сприйняття 
Кобзаря, його творів і громадян-
ської позиції, зуміли показати, як 
український пророк вплинув на 
формування їхньої особистості, 
а, може, і всієї нації. 

Автори п’ятьох творів-пере-
можців будуть нагороджені по-

їздкою Шевченківськими міс-
цями, п’ять інших — грошовими 
преміями, а всі учасники отрима-
ють пам’ятні призи або квитки в 
театри.

Письмові твори приймаємо 
в електронному вигляді, вони 
не повинні перевищувати 5000 
знаків. Малюнки і плакати роз-
міром А3 подавати на ватмані. 
Обов’язково слід зробити помітку 
„на конкурс“, вказати свої імена, 
прізвища, інститут і групу, кон-
тактні телефони.

Термін подачі конкурсних тво-
рів — до 1 лютого 2014 р.

Адреса редакції: Львів-13, вул. С. Бандери, 12, к. 229, тел. 258-26-08,  
e-mail: info@polynet.lviv.ua 

експрес-оголошення
Вважати недійсними:
утрачені диплом 12 ДСК № 207 119 і додаток, 
видані Національним університетом „Львів-
ська політехніка“ на ім’я Кошкалди Михайла 
Петровича;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Данилюк Юлії Василівни;
утрачений студентський квиток № 08930342, 
виданий Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Калитки 
Богдана Михайловича;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Семків Олени Андріївни;
утрачений студентський квиток 
№ ВК 08386623, виданий Національним уні-
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Гедз Софії Іванівни;
утрачений студентський квиток 
№ ВК 08386744, виданий Національним уні-
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Тарнавської Вікторії Олегівни;
утрачені залікову книжку та студентський 
квиток, видані Національним університе-
том „Львівська політехніка“ на ім’я Хромова 
Олександра Борисовича;
утрачену залікову книжку, видану Націо-
нальним університетом „Львівська політех-
ніка“ на ім’я Сергійчук Юлії Сергіївни;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Гривачевського Андрія 
Петровича;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Журавльової Аліни 
Юріївни;
утрачену залікову книжку, видану Націо-
нальним університетом „Львівська полі-
техніка“ на ім’я Двуреченського Михайла 
Валентиновича;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Савраса Остапа Рома-
новича.
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МНОГАЯ ЛІТА!
Колектив Інституту права та пси-
хології Національного універси-
тету „Львівська політехніка“ ві-
тає з днем народження директора 
інституту, доктора юридичних наук професора

Володимира Львовича  
ОРТИНСЬКОГО.

Хай Вас зігріває людська теплота
за все, що зробили за свої літа.
Хай сонце сяє і серце співає,
хай смуток дороги до хати не знає.
Хай благодатним буде Ваш вік,
ми від щирого серця бажаємо
щастя, здоров’я і многая літ!

МНОГАЯ ЛІТА!

Колектив кафедри прикладної 
фізики і наноматеріалознавства 
ІМФН Львівської політехніки 
щиро вітає з 60ти літтям завідувача кафедри

Івана Івановича  
ГРИГОРЧАКА.

У цей світлий святковий день бажаємо Вам міц-
ного здоров’я, удачі, щастя, здійснення всіх 
мрій та задумів, творчої наснаги! Нехай гармо-
нія та достаток завжди панують у Вашій родин-
ній оселі, а процвітання та успіх повсякденно 
супроводжують Ваш професійний шлях.

Як подати оголошення 
в „Аудиторію“

Оголошення приймаємо від підприємств, 
організацій та приват них осіб.
Вартість оголошення: 
• комерційного характеру  
(до 30 слів) — 70,00 грн.; 
• комерційного характеру (понад 60 
слів) — за тарифами реклами; 
• про загублені документи — 10,00 грн.; 
• співчуття — 20,00 грн.; 
• привітання (до 30 слів) — 50,00 грн.;
Система знижок: більше трьох публі-
кацій — знижка 10% від суми замов-
лення.
Ціни подано з урахуванням податку на 
додану вартість. 

Крайній термін подання ого ло шен
ня — десять днів до виходу газети.

Адреса редакції: 79013, Львів, 
 вул. С. Бандери, 12, кімн. 103.  

Тел. (0322) 258-21-33  
http: //www.audytoriya.lviv.ua,   

e:mail: info@polynet.lviv.ua

для львів’ян і гостей міста

Національний театр 
опери та балету 
ім. С. Крушельницької
12 грудня — „Украдене щастя“ (опера).  

18.00.
13 грудня — „Наталка Полтавка“ (опера). 

18.00.
15 грудня — „Запорожець за Дунаєм“ 

(опера). 12.00,  
„Богема“ (опера). 18.00

Національний  
академічний  
драматичний театр 
ім. М. Заньковецької
12 грудня — „Неаполь — місто 

попелюшок“. 18.00.
15 грудня — „Криза“. 18.00.
17 грудня — „Івасик-Телесик“. 12.00.
18 грудня — „По щучому велінню“.  

12.00.

Камерна сцена
14 грудня — „Любов на замовлення“ 

(прем’єра). 18.00.
17 грудня — „Три любові“. 16.00.

Молодіжний академічний 
театр ім. Л. Курбаса
13 грудня — „Лісова пісня“. 19.00.
14 грудня — „Формули екстази“. 19.00.
15 грудня — „Так казав Заратустра“. 19.00.

Львівський драматичний 
театр імені  
Лесі Українки
13 грудня — „Search: www. 

МатиНАЙмичкА.com. ua“. 15.00.
14 грудня — „Вінні-Пух і всі-всі-всі“ 

(прем’єра). 12.00,  „Search: www. 
МатиНАЙмичкА.com. ua“. 18.00.

15 грудня — „Вінні-Пух і всі-всі-всі“ 
(прем’єра). 12.00, 15.00.

17 грудня — „Вінні-Пух і всі-всі-всі“ 
(прем’єра). 12.00.

Львівський духовний  
театр „Воскресіння“
13 грудня — „Сарана“. 19.00.
14, 15 грудня — „Ар’єр, або Захоплююча 

патологія“. 18.00.
17, 18 грудня — „В пошуках святого 

Миколая“. 11.00, 13.00, 15.00.



МАРШ МІЛЬЙОНА


