
освітній студентський тижневик #31 [2871] 23 — 29 жовтня 2014

8 10 16
Боротьба за права 
україномовного 
споживача

Ансамбль 
„Аколада“:  
коли співає душа

Політолог  
про особливості 
передвиборчої кампанії

Не мріяти — діяти.  
Не чекати — вибирати!
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Чи Ви читаєте книжки?
Це запитання — давнє, як 

світ. Періодично ми ставимо 
його собі, друзям, знайомим. 
Турботливі батьки змалку на
магаються заохотити дитину 
до читання. Про користь від 
читання, про вплив книжки на 
свідомість людини та форму
вання її багатьох світоглядних 
чинників є чимало дослі
джень. Та сьогодні не хочеться 
заглиблюватися в це.

Вирішую поставити студентам 
традиційне запитання „Чи 
читаєте Ви?“ — і здебільшого 
чую заперечливе „ні“. Ні, тому 
що... Тому що не маю часу, 
тому що мене це не цікавить, 
тому що мушу читати фахову 
літературу, а не якихось кла
сиків чи сучасних авторів. На
томість ті, які люблять читати, 
знають, як знайти на це час.

Видавці постійно сушать собі 
голови над тим, як заохотити 
людство до читання, — орга
нізовують і проводять різні 
заходи, літературні свята, 
пропонують заохочувальні 
купони, знижки. Наприклад, 
у корпусах нашого вишу 
є книгарні видавництва 
Львівської політехніки, де 
студентам часто пропо
нують різні акційні знижки 
на купівлю книг, а покупці, 
які придбали літературу на 
певну суму, отримують карту 
постійного клієнта на знижки 
при покупках надалі.

Цьогоріч за кілька тижнів до 
Дня української писемності 
видавництво „Срібне Слово“ 
також вирішило надати всім 
студентам і пенсіонерам зниж
ку на свої видання у книгарнях 
Політехніки. Зрештою, книга
рень у Львові є багато і всюди 
можна знайти книжку на свій 
смак. Останнім часом набули 
популярності гаражні розпро
дажі, де теж можна придбати 
щось цікавеньке. Словом, на
год і приводів є багато. Була б 
охота до читання. Що не ка
жіть, а воно таки збагачує наш 
світогляд. Бо якщо ж читати
мемо лише фахові книжки, то 
з часом говоритимемо суціль
ними термінами, зрозумілими 
лише нам.

Ірина Бондарець, студентка четвертого курсу Інституту 
архітектури:

„Читаю з дитинства“
Люблю читати. Зауважила, що мої літературні смаки постійно 
змінюються. Скажімо, в школі любила детективи. Тепер цікав-
люся духовною літературою — як наукового, так і художнього 
спрямування. Моєю щоденною книгою сьогодні є Біблія. Не 
обходжуся і без читання газет. З художньої літератури віддаю 

перевагу світовим авторам. Якщо любиш читати, то завжди знайдеться на це час. 
Я маю на це додаткові години в потязі, коли на вихідні їду додому.

Оксана Сувала, студентка першого курсу Інституту 
гуманітарних та соціальних наук:

„До читання чомусь не тягне“
Читаю, але мало і зрідка. Більше читаю те, що задають викладачі 
в університеті. Очевидно, мене не тягне до цього, бо якби мала 
бажання, то час знайшла би. Хоча в дитинстві я читала багато. 
Пам’ятаю, як захоплювалася літературою шкільної програми, 
особливо закордонних авторів. Ніхто не змушував до цього.

Міркувала й опитувала Ірина МАРТИН

Вероніка Паздей, студентка другого курсу Інституту архітектури:

„Попри зайнятість, читаю багато“
Я читаю багато. Захоплююся книжками-порадниками про те, як 
стабілізувати життя, як організувати свій час. Вони допомагають 
розвиватися, контролювати своє життя. Трохи давніше мені по-
добалися різні вампірські саги, ті ж „Сутінки“. У дитинстві я не 
дуже любила книжки, але коли прочитала „Хроніки Нарнії“ 

К. Льюїса, то захопилася ними. Тепер читаю більш серйозне, наприклад, моя улю-
блена книжка, а водночас і фільм — „Товариство мертвих поетів“. З неї багато чого 
можна повчитися. Важко знайти час на читання. Стараюся читати в трамваї, перед 
сном. Книжка в мене може і всю ніч забрати, але я від цього надзвичайно щаслива.

Теодор Міхаліцький, студент другого курсу Інституту 
будівництва та інженерії довкілля:

„Не маю часу на читання“
Коли був малим, не любив читати, потім, із класу восьмого, мене 
прорвало на книжки, і за кілька років я перечитав багато детекти-
вів. Але, знаєте, у школі було менше предметів, менше домашніх 
завдань. А зараз доводиться зациклюватися лише на навчанні.

Ярема Голіней, студент першого курсу магістратури 
Інституту будівництва та інженерії довкілля:

„Читаю в маршрутці чи на нудній парі“
Зараз читаю „Танґо смерті“ Ю. Винничука, перед тим був ро-
ман О. Вільчинського „Льодовик“, який придбав на Форумі… 
Загалом люблю читати з дитинства. Попри розвиток IT, пере-
вагу віддаю паперовій книжці. Часто навідуюся до книгарень, 
не пропускаю форуми, різні літературні імпрези. А час для 
читання знаходжу в маршрутці або навіть на нудній парі.
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Місія ОБСЄ — з  дружнім візитом

Львівську політехніку відвіда-
ли міжнародні спостерігачі 

Спеціальної моніторингової 
місії ОБСЄ в Україні Ліза Руссо 
і Власта Брклячіч.

Вітаючи гостей, ректор Львівської 
політехніки професор Юрій Бобало 
наголосив, що така поважна між-
народна інституція як Організація 
з безпеки і співробітництва в Євро-
пі відіграє важливу роль у врегулю-
ванні конфліктної ситуації на Схо-
ді України. Особлива увага в цьому 
сенсі приділяється роботі з пере-
селенцями з Криму, Донецької та 
Луганської областей. Прийняла їх 
і Львівська політехніка. Це студен-
ти, переведені з інших вишів, а та-
кож цьогорічні вступники. Загальна 
кількість таких студентів-пересе-

ленців, які зараз навчаються в уні-
верситеті, становить понад 200 осіб. 
Це найбільше з усіх вищих навчаль-
них закладів Львова.

Міжнародні спостерігачі ОБСЄ 
поцікавилися умовами перебуван-
ня студентів у Львівській політех-
ніці, на що отримали вичерпні від-
повіді.

На завершення розмови, яка про-
йшла у дружній і щирій атмосфері, 
Юрій Бобало побажав Лізі Руссо та 
Власті Брклячіч успішного прове-
дення моніторингової місії в Україні.

Прес-служба  
Національного університету 

„Львівська політехніка“

конференція

Провідні спеціалісти в галузі вібротехнологій і коливальних процесів зібрались у Львівській 
політехніці 13–16 жовтня на XІІІ Міжнародну науково-технічну конференцію „Вібрації 

в техніці та технологіях“. Цей загальновизнаний форум механіків започатковано у Політехніці 
півстоліття тому

Форум у галузі вібротехнологій 
у Політехніці

Саме у Львові у 1967 році відбулася 
перша, тоді Всесоюзна наукова кон-
ференція з вібраційної техніки, на-
гадав, відкриваючи конференцію, 
проректор із наукової роботи Полі-
техніки Зорян Піх. Роль політехніків 
у науковому обґрунтуванні та впро-
вадженні вібраційних технологій ве-
лика. Понад сто років тому тут була 
відкрита кафедра теоретичної меха-
ніки; з 1960-х осередком розвит ку 
вібротехнологій стала кафедра 
автоматизації та комплексної ме-
ханізації машинобудівної промис-
ловості, продовжила справу ка-
федра механіки та автоматизації 
машинобудування, невід’ємною 
частиною якої є науково-дослідна 
лабораторія НДЛ-40. За 50 років по-
літехніки розробили і впровадили 
понад 700 одиниць унікального ві-
браційного обладнання. Про іс-
торію становлення Львівської по-
літехніки та механіки у нашому виші 

учасникам конференції розповіли 
директор ІІМТ Зіновій Стоцько і за-
відувач кафедри МАМ Ігор Кузьо.

За всю історію конференції у По-
літехніці така зустріч відбулась уп’яте. 
Захід присвятили 170-річчю універси-
тету і 140-річчю від часу відкриття 
машинобудівного відділу „Школа 
будови машин“. Зголосилося по-
над 220 учасників (більше половини 
приїхали особисто) із півсотні вишів, 
зокрема і польських. Серед учасни-
ків — і представники НДІ, приватних 
підприємств та організацій (як-от, 
„Зоря“ — „Машпроект“, Дрогобиць-
кий завод автомобільних кранів), адже 
однією із цілей конференції є налаго-
дження контактів між науковцями, ви-
кладачами та виробничниками з різних 
регіонів України. Загалом координація 
наукових досліджень академічних уста-
нов, вишів і підприємств є основною 
функцією Наукової ради з проблеми 
„Механіка деформівного твердого тіла“ 

при Відділенні механіки НАН України. 
Цей експертний орган на конферен-
ції представляв професор Інституту 
проблем міцності імені Г. Писарен-
ка НАНУ Анатолій Зіньковський. Для 
розвитку науки в галузі вібротехноло-
гій він виокремлює певні несприятливі 
чинники: недостатнє фінансування 
досліджень, недостатнє знання іно-
земних мов (зокрема вченими стар-
шого покоління), незацікавленість 
молоді технічними науками, але 
нинішня складна ситуація в країні, 
сподівається, підвищить інтерес до 
вітчизняних наукових розробок. За-
галом вібраційне технологічне облад-
нання застосовують у різних галузях 
промисловості (гірничій, авіаційній, 
ін.), воно дозволяє впорядкувати, ін-
тенсифікувати багато процесів завдяки 
класифікації, сортуванню, подрібнен-
ню різних ресурсів.

Закінчення на 5 с. m
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Перемогли 
політехніки
Учасники міжнародної студентської 

наукової конференції „Проблеми обліку, 
контролю та аналізу в економіці України“ 
впродовж двох днів обговорювали питання 
фінансового, податкового та управлінсько-
го обліку, використання рішень економіч-
ного аналізу на підприємствах та інформа-
ційних систем обліку, контролю й аналізу.

У конференції взяло участь 
118 студентів з України, 
Польщі, Молдови. Під час 
відкриття заходу професор 
кафедри фінансів суб’єк тів 
господарювання Універси-
тету ім. Марії Кюрі-Склодов-
ської у Любліні Якуб Чермік 
виклав цікаве дослідження 
„Добробут економічний. Чи 
щастя можна купити?“, у яко-
му порівняв прибутки грома-
дян різних держав та добро-
бут їхніх громадян.

Як розповідає секретар 
конференції, асистент ка-

федри обліку та аналізу 
Ірина Луцюк, важливо 
те, що студенти виклали 
власне бачення сучасних 
проблем обліку й аналізу 
в економіці. Серед львів-
ських навчальних закла-
дів — учасників конферен-
ції — не лише Політехні-
ка, а й Фінансова академія, 
ЛДУВС, Лісотехніка, Тех-
ніко-економічний коледж. 
Були й представники ви-
шів Києва, Вінниці, Кре-
менчука, Ірпеня, Одеси, 
Первомайська, Черкас. 

Польщу представляв Лю-
блінський університет 
ім. Марії Кюрі-Склодов-
ської, Молдову — Еконо-
мічна академія Кишинева. 
Однак чомусь далеко не всі 
учасники конференції ви-
рішили виступати зі свої-
ми доповідями.

За підсумками журі, 
переможцями і призерами 
цьогорічної студентської 
конференції стали студен-
ти Львівської політехніки. 
Перше місце здобула Інна 
Шварновська, друге — Га-

лина Плавуцька, третє — 
Марія Михайлишин. Приз 
глядацьких симпатій здо-
були Олександр Цюпко 
й Ольга Кіндрат. У номі-
нації „За практичну спря-
мованість доповіді“ відзна-
чили Віталія Казмірчука, 
„За кращу репрезентацію 
доповіді“ — Златославу 
Келлер, „Молодий науко-
вець“ — Галину Гавінську, 
„Молодий ерудит“ — Іри-
ну-Марію Пакош та Ірину 
Скибу.

Ірина МАРТИН

горизонт-2020

Нові можливості для наукових досліджень
У Львівській політехніці, 

що є базою Національно-
го контактного пункту „Дії 
Марії Склодовської-Кюрі для 
розвитку навичок, навчання 
та кар’єри“ Рамкової програ-
ми „Горизонт-2020“, відбувся 
Інформаційний день „Дії Марії 
Склодовської-Кюрі“.

Захід проходив під егідою МОН 
України, за сприяння Агентства 
з проведення досліджень Європей-
ської Комісії. Фінансовий директор 
Виконавчого агентства з питань до-
сліджень Європейської комісії Ольга 
Джубінська презентувала програму 
з розвитку наукових та інформацій-
них технологій для науковців. Зо-
крема йшлося про пріоритетні на-
прями фінансування наукових до-
сліджень, про підтримку розвитку 
наукового потенціалу й найкращих 
науковців Європи.

„Дії Марії Склодовської-Кю-
рі“ — це складова частина програми 

„Горизонт 2020“ — основної програ-
ми ЄС, спрямованої на дослідження 
та інновації, а також підтримку ка-
дрів, зайнятих у цій сфері. Вона поля-
гає у сприянні та підтримці наукової 
кар’єри. Хто може взяти участь у про-
грамі? Всі охочі, як чоловіки, так і жін-
ки, без вікових обмежень. Головне — 
бути талановитим, мати науковий 
ступінь або досвід науково-дослідної 
роботи не менше чотирьох років. Це 
стосується індивідуальних стипендій. 
Також є стипендії для обміну науко-
вим та інноваційним персоналом. Це 
пропозиція для університетів, науко-
во-дослідних установ, організацій та 
інституцій відповідного спрямуван-
ня. Залежно від конкретних наукових 
потреб, для учасника, який отримує 
стипендію програми, розробляють 
певне фінансування.

Отже, перспективні дослідни-
ки скористаються перевагами між-
народної та міжсекторальної мо-
більності й отримають привабливі 
умови праці до 2020 року. До того ж, 

„Дії Марії Склодовської-Кюрі“ — це 
основна програма ЄС для структуро-
ваних кандидатських тренінгів, що 
профінансує 25 тисяч кандидатських 
програм (PhD) упродовж найближ-
чих семи років. Генеральний дирек-
торат Європейської комісії з питань 
освіти та культури (DG EAC) коорди-
нує програму, яку здійснює Виконав-
че агентство ЄС із питань досліджень 
(Research Executive Agency). Запла-
новано, що до 2020 року, завдяки 
програмі „Дії Марії Склодовської-
Кюрі“, 15 тисяч українських дослід-
ників отримають можливість розпо-
чати або продовжити свою кар’єру 
в Європі і навіть можуть отримати 
відрядження до інших частин світу.

Під час Інформаційного дня та-
кож відбувся семінар „Обмін науко-
вим та інноваційним персоналом та 
індивідуальні стипендії за тематич-
ним напрямом „Дії Марії Склодов-
ської-Кюрі“.

Ірина МАРТИН
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На конференцію приїхали знані 
науковці з Києва, Вінниці, Харкова, 
ін. Професор Геннадій Філімоніхін із 
Кіровоградського національного тех-
нічного університету вважає Львівську 
політехніку науковим центром, який 
розвивається найбільш динамічно, має 
потужну базу підготовки (зокрема діє 
СВР із захисту докторських дисер-
тацій із відповідних спеціальнос-
тей, її очолює професор Кузьо), 
а науковці займаються тематикою, 
що тісно пов’язана з потребами ви-
робництва. Гість каже, в Політехніці 
завжди заряджається енергією: „тут 
все — і стіни, і люди налаштовують 
на позитивний настрій“.

На секційних засіданнях обгово-
рювали такі питання, як моделювання 
коливальних процесів та систем, ви-
користання вібрацій у технологічних 
процесах, вібродіагностика та захист 
від вібрацій, ін. Ще до конференції ма-
теріали доповідей були опубліковані 
у фаховому Всеукраїнському науково-
технічному журналі „Вібрації в техні-
ці та технологіях“, у трьох номерах.

Наступну, ХIV-ту, конференцію при-
йматиме Дніпропетровськ. Представ-
ників тамтешньої школи вібротехніки зі 
Львовом єднають давні наукові зв’язки — 
„ще з 1962 року, коли в Україні зароджу-
валась вібротехніка“, зауважив професор 
Всеволод Франчук із Національного гір-
ничого університету.

Ірина ШУТКА

m Закінчення. Початок на 3 с.

конференція

Форум у галузі вібротехнологій 
у Політехніці

що? де? коли?

Стартував чемпіонат зі ЩДК

Минулого тижня стартував Відкритий чемпіонат Львівської політехні-
ки з гри „Що? Де? Коли?“. Перший етап, що відбувся 15 жовтня, обіцяє 

цікаву боротьбу бувалих і новачків.

Розпочали з приємного — нагоро-
дження призерів минулого сезону: 
команди „Цитрус“ (ІКНІ), Red Hot 
Chilly Penguins (ІКНІ) та „Парадокс 
ДНК“ (збірна). Розумники отримали 
медалі та грамоти, а також вітання від 
заступника директора ІКНІ з виховної 
роботи Євгена Струка.

У стартовій грі взяло участь 13 ко-
манд, шість із яких — дебютанти. До 
інтелектуальних змагань можуть до-
лучатися не тільки політехніки: чем-

піонат відкритий і для 
представників інших на-
вчальних закладів. Так, 
скажімо, є команди з ЛНУ 
ім. І. Франка. Новачки з 
Політехніки виступили 
гідно, залишивши по-
заду навіть команди „з 
іменами“, підсумовує 
І етап співорганізатор 
чемпіонату, асистент 
кафедри охорони праці 
ІЕСК Тарас Скорохода. 
Перемогу з дуже добрим 
результатом здобула ко-

манда з ЛНУ Stare Misto (капітан Іван 
Миляник), гравці якої мають багаторіч-
ний досвід участі в чемпіонаті області, 
де за підсумками минулого сезону під-
нялися в Інтелект-Лігу А. Другими при-
йшли Red Hot Chilly Penguins (капітан 
Сергій Дахній), за ними — ZelenkA (Лю-
бомир Серняк).

Сезон передбачає п’ять етапів, най-
ближчий — 12 листопада. Можуть до-
лучатись і нові команди.

І. Ш.

коротко
У Політехніці 16 жовтня відбу-

лося засідання Ради ректорів 
вищих навчальних закладів 
III–IV рівнів акредитації 
Львівської області. На за
сіданні за участю заступника 
директора департаменту осві
ти і науки ЛОДА Романа Бабія 
розглядали питання щодо 
імплементації норм Закону 
„Про вищу освіту“, обговорю
вали проект умов прийому на 
навчання у 2015 році, а також 
шляхи оптимізації структури 
вишів Львівщини. 

До 1 листопада 2014 року на-
уковці можуть претендувати 
на іменні премії НАН України. 
На здобуття іменних премій 
можуть бути висунені: наукові 
праці після того, як мине не 
менше 6 місяців, але не більше 
5 років після опублікування; 
винаходи й відкриття — піс
ля їхнього впровадження 
у народне господарство. Всі 
матеріали подають у двох при
мірниках на адресу відповід
ного відділення НАН України 
(01601, м. Київ, вул. Воло
димирська, 54, Президія 
НАНУ); телефони для довідок: 
(044) 2396424, (044) 2396463.

У Німеччині повністю ска-
сували плату за навчання. 
Навчальний рік 2014/2015 став 
першим, до якого було за
стосовано зміни в законодав
стві. Правило поширюється 
не лише на жителів Німеччи
ни, а й на іноземців — тобто 
і на українців.

З 2016 року місця держзамов-
лення розподілятимуть не 
між вишами, а між конкрет-
ними абітурієнтами, відпо-
відно до рейтингового списку 
з конкретної спеціальності. 
Про це під час брифінгу заяви
ла перший заступник міністра 
освіти і науки Інна Совсун. 
Вступна кампанія 2015 року 
буде своєрідним перехідним 
періодом. Вищі навчальні за
клади отримають 80 % бюджет
них місць від кількості попе
реднього року (2014), а потім ті 
виші, куди подадуть документи 
абітурієнти з найвищими бала
ми за сертифікатами тесту
вання і атестатами, отримають 
додаткові бюджетні місця.

За матеріалами інформагенцій
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замість квітів на могилу

Євген Замора у спогадах
Євгенові Заморі, деканові радіотехнічного 

факультету (1958–1968), в. о. проректора інсти-
туту з навчальної роботи (1961–1962), засновнико-
ві кафедри конструювання і технології радіоелек-
тронної апаратури (1960), 29 жовтня виповнилося б 
100 років.

У знак пошани 
і любові 
до Вчителя
Він поєднав свою долю зі 
Львівською політехнікою 
1947 року. Його енергії і ба-
жанню все змінювати пози-
тивно можна по-доброму 
позаздрити. Саме тому сво-
го часу довірили Євгенові 
Заморі очолити РТФ, яким 
він успішно керував десять 
років. У 46 років створив 
та очолив кафедру кон-
струювання і технології 
радіо електронної апара-
тури, а вже через рік орга-
нізував при кафедрі науко-
во-дослідну лабораторію 
з досліджень генерування 
коливань НВЧ-діапазону, 
що започаткувала роботу 
в галузі автоматизації кон-
структорського проекту-
вання радіоелектронної 
апаратури. Опублікував 
87 наукових і методичних 
робіт, 10 авторських сві-
доцтв на винаходи.

На радіотехнічному 
факультеті (нині Інститут 
телекомунікацій, радіое-
лектроніки та електрон-
ної техніки), зрештою, як 
і в Політехніці, його лю-
били і поважали, а коли ві-
дійшов у засвіти, у знак по-
шани і любові до Вчителя 
встановили йому барельєф.

Багато поколінь сту-
дентів пам’ятають Євгена 
Замору, який не одного 
з них врятував від пере-
слідувань, допоміг закін-
чити інститут і досягнути 
вершин в освіті та науці. 
Напередодні дня наро-
дження свого улюбленого 
Вчителя його учні, друзі 
і сини тепло та з любов’ю 
згадують про нього.

Студентський 
„батько Замора“
Любов Закалик, доцент 
кафедри електронних 
засобів інформа ційно-
комп’ютерних техноло-
гій ІТРЕ: Євген Замора 
був Педагогом із великої 
букви. Роки, коли був де-
каном, були непрості, 
однак, незважаючи ні на 
що, він зберіг чесність, 
порядність, шляхетність, 
учив нас любити свій дім, 
альма-матер, Батьківщи-
ну. Саме завдяки йому 
наш факультет став для 
студентів рідним домом, 
а його називали не інакше, 
як батьком.

Андрій Смердов, за-
відувач кафедри КТРА 
у 1984–2000 рр., лауреат 
Державної премії Укра-
їни в галузі науки і тех-
ніки, професор: Євген 
Федорович залишив неза-
бутній світлий слід у моє-
му житті. Я пам’ятаю його 
як чуйну, доброзичливу, 
водночас принципову 
і вимогливу людину. Його 
товариське, людяне став-
лення до студентів і колег 
завжди було прикладом 
для мене. Представник 
галицької інтелігенції, він 
ніколи не розділяв людей 
за національною ознакою. 
Особливо в теперішній 
час розумієш, наскільки 
це достойно і важливо. 
Мав характерну особ-
ливість — допомагати 
у складних ситуаціях лю-
дям, які, можливо, і не за-
вжди знали, що саме йому 
завдячують позитивним 
змінам у своєму житті. 
Мені теж завдяки Євгену 
Федоровичу вдалося після 

закінчення вишу уникну-
ти скерування на службу 
в органи безпеки, розпо-
чати роботу в академічно-
му інституті і реалізувати 
себе як учений. Не всі і не 
завжди можуть піднятися 
над собою, осягнути і пе-
реконати себе у величі 
іншої людини, а Євген За-
мора міг. Я вдячний долі, 
що звела мене з великою 
Людиною, дякую йому за 
науку і батьківську під-
тримку.

Тадей Бардила, доцент 
ІЕПТ ім. В. Чорновола 
Львівської політехніки: 
Євген Замора завжди ці-
кавився життям студентів: 
допомагав їм порадою, 
конкретними справами, 
був у них частим гостем, 
водив у Карпати. А коли 
став деканом РТФ, ство-
рив СПКБ, в якому сфор-
мувалося багато науков-
ців, які нині працюють 
в Україні, Англії, Канаді, 
Ізраїлі. Саме там були 
створені перші в Україні 
потужні програми ЦОМ 
з аналізу складних елек-
тронних кіл та телевізійна 
інститутська система з об-
ладнаною аудиторією, ве-
ликими телеекранами, за 
допомогою яких лектори 
могли проводити експе-
рименти і передавати зо-
браження на екрани. Ми 
дуже любили свого Вчи-
теля, шанували його.

Сергій Соколов, ві-
це-президент НВК „МО-
ТОМ“ (за дорученням ко-
лишніх студентів групи 
РТ-13): Я пишаюся, що 
був учнем Євгена Замо-
ри, і дозволю собі напи-
сати декілька рядків від 
групи РТ-13, у складі якої 
я вчився у 1966–1971 ро-
ках. Я познайомився з Єв-
геном Федоровичем за-
очно: на перерві до нас 
зайшов старшокурсник 
Зиґмунд Блувбанд і запро-
понував підписати клопо-

тання студентів РТФ, щоб 
залишити Євгена Замору 
нашим деканом. Ось тоді 
я вперше почув знамени-
те на весь Політех „бать-
ко Замора“. Бути вартим 
такого — це велика за-
слуга! Потім ми зустріча-
лися з ним досить часто. 
Він опікувався не лише 
навчальним процесом, 
а й факультетським спор-
том, самодіяльністю… 
Своїм прикладом вчив нас 
бути не тільки радистами, 
а насамперед — людьми.

Олександр Шишка, 
директор НТБ Львівської 
політехніки: Звістка про 
відхід Євгена Федорови-
ча з посади декана мене 
здивувала, адже це був 
один із популярних і улю-
блених студентами декан. 
А потерпів він за доцента 
Мирона Плетінку, який, 
на думку „компетентних 
органів“, був негідний 
звання радянського ви-
кладача, оскільки відвідав 
на Янівському цвинтарі 
могили українських діячів 
Костя Левицького та Ми-
рона Тарнавського. Євген 
Замора і професор Юрій 
Величко виступили на за-
хист Плетінки, однак, рі-
шенням ради факультету, 
його таки звільнили з ро-
боти. Це зачепило і Євгена 
Федоровича: він позбувся 
посади декана факультету, 
зате зміг повністю при-
святити себе кафедрі.

Володимир Бандура, 
інженер-конструктор, 
поет, перекладач, засно-
вник Спілки українців 
Португалії: Вступивши на 
надзвичайно популярний 



ч. 31 [2871]
23 — 29 жовтня 2014 7in mEmOriAm

тоді радіофакультет як 
медаліст та провчившись 
лише перший семестр, 
увечері 2 січня 1968 року, 
я пішов у центр на „сто-
метрівку“, де люди зби-
ралися поспівати гуртом 
колядки. Того ж вечора 
мене затримали разом із 
кількома сотнями люду 
на місці, де тепер височіє 
пам’ятник нашому Про-
року, а наступного дня 
випустили. Через це мене 
хотіли виключити з ком-
сомолу й інституту. На 
щастя, наш декан був при-
сутній на тому бюро і під-
тримав мене, незважаючи 
на тиск із боку партійно-
го керівництва інститу-
ту. Ця смілива підтримка 
дозволила мені закінчити 
навчання й захистити ди-
плом англійською мовою. 
Нині живу в еміграції і ро-
зумію, що своє українство 
я почав усвідомлювати 
саме після арешту і завдя-
ки професору Заморі.

Кумир львівських 
альпіністів
Борис Білинський, ін-
структор з альпінізму, 
лікар-хірург, професор: 
Родина Євгена Замори 
в буремні роки революції 
жила на Великій Україні, 
тому юність він провів 
східніше Збруча. Повер-
нувшись до Львова після 
демобілізації з армії на-
прикінці 40-х років, по-
чав розшукувати старі ро-
динні зв’язки своїх бать-
ків і вийшов на контакт із 
моєю мамою Стефанією 
Білинською. Я в цей час 
навчався у школі. Від ньо-
го багато довідався про 
життя галицьких україн-
ців у Харкові в міжвоєнні 
роки, про страхіття війни, 
невідомі широкому зага-
лу радянських громадян. 
Саме від Євгена Федоро-
вича я „заразився“ альпі-
нізмом: за його протекці-
єю потрапив у гурт юних 
альпіністів і в 1950-му роз-
почав свою альпіністську 
кар’єру. Він завжди вихо-

вував у молодих альпініс-
тів почуття товариськості, 
дружби, взаємовиручки, 
честі і, що дуже важливо, 
з українським національ-
ним забарвленням.

Роман Базилевич, 
професор кафедри про-
грамного забезпечен-
ня, дійсний член НТШ: 
Вперше я познайомив-
ся з Євгеном Заморою 
у 1950 році на львівський 
станції юних туристів, де 
він вів гурток альпіністів. 
Відтоді я полюбив аль-
пінізм, став кандидатом 
у майстри спорту, подо-
лав багато важких вер-
шин. Завдячую йому тим, 
що скерував мене в неві-
домий мені науковий на-
прям, який став для мене 
основним на багато на-
ступних років. Конспект 
із курсу радіотехнічних 
передавачів, який він вів, 
зберігаю й досі. Думаю, 
що він (а минуло вже біль-
ше 50 років) може стати 
основою для написання 
підручника для студен-
тів. Завжди веселий, до-
тепний, любив жартува-
ти, співати. Ввічливий, 
коректний, простий та 
доступний у спілкуванні, 
користувався великою по-
вагою, не зловживав „єди-
ноначальством“. Для бага-
тьох сучасних керівників 
університетів будь-якого 
рівня його принципи 
управління у вищій школі, 
спілкування з підлеглими 
можуть бути добрим при-
кладом для наслідування.

Мирослава Ковбуз, 
Мирослав Федоренко, 
друзі-альпіністи: Євген 
Замора, переживши не-
справедливо важку юність, 
зумів зберегти всі риси 
прекрасної людини — 
муд рої, виваженої, щиро-
го друга молоді. Ми, альпі-
ністи 50–60-х років мину-
лого століття, мали щастя 
контактувати з ентузіаста-
ми цього спорту Євгеном 
Заморою і Георгієм Кру-
шелем — засновниками 
секції альпінізму-туриз-
му у Львові. Дуже швидко 

наша секція стала центром 
шанувальників зелених та 
білосніжних гір і чистого 
голубого неба. Ми гуртува-
лися біля цих незвичайних, 
досвідчених провідників 
як у сходженнях складни-
ми гірськими маршрутами, 
так і по життєвих крутих 
стежках. Євген Федорович 
завжди вірив, що людя-
ність переможе. Він знімав 
любительське кіно, лю-
бив музику (часто сідав за 
фортепіано), веселі жарти, 
чарував нас цікавими ви-
ставками альпіністських 
світлин. Однак був нещад-
ний до брехні.

Непорядність 
не може бути 
критерієм у житті
Богдан Осика, випускник 
РТФ: Чого було більше — 
навчання чи виховання 
в невтомній діяльності 
цієї людини? „…Ти, хлоп-
че, працюй — станеш спе-
ціалістом на передовій су-
часної науки і техніки. Це 
дуже почесно — бути спе-
ціалістом… Вчися і пра-
цюй…“. Вектор задано. 
„Непорядність не може 
бути критерієм у житті“. 
Це — обмеження вздовж 
цього вектора. Для ам-
біційної молоді звучало 
ефектно. А результат для 
багатьох став плідним. Як 
реперний маяк, на даль-
шій життєвій дорозі для 
багатьох із нас він визна-
чав як мету, так і рамки 
можливого. І формував 
українську технічну еліту. 
З вдячністю схиляю голо-
ву перед Його пам’яттю.

Ніна Вржосек, до-
цент НТУУ „КПІ“: При-
гадую, у 1962 році Євген 
Замора, тоді проректор 
Львівського політехніч-
ного інституту, приїхав 
на республіканську нара-
ду в Міністерство вищої 
освіти. Одного вечора Єв-
ген прийшов до нас дуже 
знервований. Ми довго не 
могли довідатися, в чому 
річ. Та якось він розповів, 
що нараду вів заступник 

міністра, який почав свій 
виступ з образливих слів 
до окремих проректорів. 
Дочекавшись паузи, Євген 
Замора піднявся з місця 
і голосно сказав: „У цьому 
залі присутні проректори 
вузів з усієї України, і якщо 
Ви й надалі будете вести 
розмову в такому образ-
ливому тоні, то я встану 
і вийду із залу“. Запанувала 
тиша. Отямившись від по-
чутого, високопосадовець 
без коментарів продовжив 
нараду в конструктивній, 
діловій і, що головне — 
в шанобливій до присутніх 
формі. Ось так проявилася 
характерна риса нашого 
доброго друга Євгена За-
мори: почуття гідності 
і глибока повага до колег.

Роман Замора: В бать-
кові мені найбільше імпо-
нували чесність, прямота, 
справедлива принципо-
вість. До прикладу, разом 
із іншими студентами 
я писав письмовий іспит 
із предмета, який добре 
знав. Оцінка мене при-
голомшила: чотири бали. 
Я запитав у тата, чому він 
поставив занижену оцін-
ку, адже я відповів на від-
мінно. „Ти маєш розуміти, 
що п’ять балів я тобі по-
ставити не можу, бо я За-
мора і ти Замора“. Я був не 
дуже задоволений з відпо-
віді, але мусив змиритися.

Теодор Замора: В 1962 
році батько купив „Мо-
сквича“, і ми відтоді бага-
то подорожували: їздили 
у Крим, на Кавказ, При-
балтику, об’їздили багато 
цікавих місць. Тато з ма-
мою, Наталею Яківною, 
сиділи спереду, ми з бра-
том позаду. Вони всю до-
рогу співали різні пісні: 
від українських народних 
до німецьких. Мама для 
батька була найдорож-
чою, найулюбленішою 
і найближчою людиною. 
Життя без неї він не міг 
собі навіть уявити. Разом 
вони прожили в дружбі, 
злагоді і любові 32 роки.

Катерина ГРЕЧИН
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на часі

У найближчі вихідні ми не тільки маємо перевести стрілки наших годинників назад, 
а й спробуємо змінити політичний час у нашій країні — перевести, звісно, вперед. Напередодні 

позачергових парламентських виборів (26 жовтня) про особливості виборчої кампанії говоримо 
з доцентом кафедри політології та міжнародних відносин Львівської політехніки Миколою 
Бучином

Ціну картини визначає виборець

— Які особливості цієї виборчої кам-
панії Ви можете виокремити?
— Її характер багато в чому визна-
чає позачерговість цих виборів. 
Кампанія є стислою: кандидати 
і партії мають досить мало часу, 
щоб донести свою позицію до ви-
борця. Друге — питання безпеки: 
війна на сході України не дозволяє 
провести вибори на територіях, 
контрольованих бойовиками, і, 
очевидно, на дільницях, близьких 
до цих територій. Оскільки вибори 
є логічним продовженням Револю-
ції Гідності, народ очікує певних 
змін, нових політиків. Це також 
одна з небагатьох виборчих кам-
паній, де немає централізованого 
адміністративного ресурсу, тиску 
на виборців, кандидатів. Водночас 
вона „брудна“: фактично весь бруд 
іде від кандидатів-мажоритарників, 
які часто задля перемоги не гребу-
ють незаконними засобами (підку-
пи, викладання дезінформації), що 
пов’язано зокрема і з типом вибор-
чої системи, який нині використо-
вуємо, — змішана.

— Яка виборча модель була б опти-
мальною для України? Чому?

— Україна має доволі багатий до-
свід апробації різних виборчих 
систем: після проголошення не-
залежності починали з мажори-
тарної, потім перейшли до змі-
шаної, тоді пропорційної, тепер 
знову змішана і нині, очевидно, ми 
в стані пошуку. Помітна ейфорія 
щодо пропорційної системи з від-
критими списками. Але вибір сис-
теми не є простим і однозначним. 
По-перше, кожна виборча систе-
ма — це завжди певний компро-
міс: надає переваги чомусь одному 
і водночас жертвує чимось іншим. 
Мажоритарна система передба-
чає стабільність парламенту, від-
повідальність кандидатів, їхню 
працю на окрузі, персоніфікацію; 
водночас існує загроза викрив-
лення результатів голосування, 
адже є більш сприятливі умови для 
фальсифікацій. Змішана система 
в теорії поєднує кращі риси і ней-
тралізує недоліки пропорційної та 
мажоритарної, але на практиці не 
все так просто.

Я люблю порівнювати вибори 
з картиною. Виборча система — це 
рамка, яка визначає розмір картини, 
певним чином впливає на її ціну. 

Але основна цінність — все ж у по-
лотні, а це, власне, і є самі вибори, їх 
характер і відповідно результат. Ви-
борча система встановлює правила 
гри, але тільки учасники виборів ви-
значають, чи будуть вони демокра-
тичними: піддадуться виборці мані-
пуляціям чи ні, дотримуватимуться 
кандидати, партії правил гри чи ні… 
Найбільше, звичайно, залежить від 
виборця, рівня його свідомості, обі-
знаності, критичності.

На мою думку, для України мож-
ливі два варіанти: перехід до пропо-
рційної системи з відкритими спис-
ками або ж змішана система, проте зі 
зміною пропорційної складової до 
відкритих списків — але, наголошу, 
лише регіональних. Вибирати від-
крито в масштабах цілої країни — 
і технічно, і фізично важко, при 
цьому залишались би недоліки про-
порційної системи, як відірваність 
депутатів від округу. Відкритість ре-
гіональних списків нівелювала б ці 
недоліки. Наприклад, на Львівщині 
виберемо людину, яку знаємо, якій 
область близька. Окреслені варіан-
ти не ідеальні, але багато недоліків 
усувають. І знов-таки: без свідомого 
виборця цінність усіх переваг зво-
диться до нуля.

— Чи став український виборець кри-
тичнішим, зокрема за останній рік?
— Однозначно так. Але наскільки 
усвідомлено ми мислимо і діємо, 
покажуть вибори. Це — індикатор. 
У результаті Революції Гідності по-
літикою зацікавились навіть ті, хто 
ніколи нею не цікавився. Є і часовий 
ефект: на кожних виборах отримує-
мо досвід, принаймні зростає рівень 
політичної грамотності.

— Активісти руху „Чесно“ серед кан-
дидатів у народні депутати нараху-
вали понад 130 осіб, які голосували за 
„диктаторські закони“. Яким є спів-
відношення старих (тобто депутатів 
із досвідом), і нових людей, що йдуть 
у Раду?
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— Однією з вимог Євромайдану 
була перезавантаження системи, 
тобто кардинальна зміна влади. 
Ми змінили президента, уряд, 
старим залишився хіба ще парла-
мент. Маємо не просто переобра-
ти, а суттєво оновити його якість. 
Позитивно, що нові люди, які ба-
лотуються в Раду, в основному 
молоді, позбавлені тоталітарних 
стереотипів, мають різні погляди 
і підходи. Мені імпонує те, що зо-
крема і Політехніка є кузнею по-
літичних кадрів. Одночасно є й не-
гатив: деякі з активних на Майдані 
людей, очевидно, просто куплені 
та є для політичних сил інструмен-
том для піару, підняття рейтингу. 
Пам’ятаймо і про золоту середину: 
важлива певна тяглість, передача 
законотворчого досвіду.

За даними Комітету виборців, 
у Раду йде 68 � нових і 32 � старих 
людей (це стосується лише про-
порційної складової й прохідної 
частини, тобто тих сил, які, за про-
гнозами, долають 5-відсотковий 
бар’єр). Тим часом чимало репре-
зентантів попереднього режиму, 
не маючи можливості зараз пройти 
в партійних списках (їх політичні 
сили втратили популярність), йдуть 
у мажоритарних округах. Тож ця 
складова дасть нам більше старих 
політиків, ніж пропорційна. Щодо 
мажоритарки Львівщини, виборча 

кампанія загалом проходить спо-
кійно, немає жорсткої конкуренції 
(схоже, політичні сили, зокрема 
провладні, узгоджували свої дії при 
висуненні кандидатів); кандида-
ти, пов’язані з колишнім режимом, 
якщо й фігурують, шансів пройти 
фактично не мають.

— Які обіцянки, акценти передвибор-
них програм?
— Якщо в країнах сталої демокра-
тії передвиборча обіцянка чи про-
грама — це те, що депутат чи партія 
буде робити, а політика — можли-
вість реалізувати певну лінію, то 
в реаліях України, де політика є бо-
ротьбою за владу, на жаль, не мо-

жемо сподіватись, що обіцяне ви-
конають. Якщо політична партія чи 
кандидат бажає отримати позитив-
ний результат, її програмні вимоги 
повинні відповідати потребам сус-
пільства, ситуації. Нині всі політич-
ні сили акцентують як мінімум на 
трьох речах: мир, реформи і зовніш-
ньополітичні орієнтири. Одні полі-
тичні сили бачать досягнення миру 
через ведення безкомпромісних дій 
проти ворога, деякі закликають до 
гнучкості, а ще інші, зокрема при-
хильні до попередньої влади, гово-
рять про те, що українці самі винні 
та мусять мало не просити миру. 
Просто змінити владу — недостат-
ньо, треба змінювати всі аспекти 
суспільного життя (економіку, со-
ціальну сферу і т. д.): деякі сили — за 
повне, деякі — за часткове оновлен-
ня. Провладні політичні сили висту-
пають за Євросоюз, проєвропейську 
політику, деякі — за вступ у НАТО, 
повернення Україні ядерного ста-
тусу, інші (як Комуністична партія) 
схильні орієнтуватись на схід, зо-
крема Російську Федерацію.

— Чим порадите керуватися під час 
вибору?  Як  відсіяти  „політичний 
фейк“,  популізм —  на  рівні  партій 
і дискусій?
— Висока політична свідомість, 
політична культура виконують 
роль своєрідного решета, яке від-

сіває неправдиву інформацію, по-
пулізм тощо. Свідомі громадяни 
не стануть сприятливим ґрунтом 
для маніпуляцій. Для вироблення 
критичної позиції я радив би бага-
то читати. На Заході популярним 
є вивчення біографій кандидатів, 
політичних лідерів: бачимо, ким 
людина була в минулому, частково 
можемо спрогнозувати, навіщо йде 
в політику, чого від неї очікувати. 
Друге — користуватися альтерна-
тивними джерелами інформації: це 
допомагає зробити аналіз і зрозу-
міти, чи відповідає певний канди-
дат нашим інтересам.

Спілкувалась Ірина ШУТКА

наш календар

24 жовтня — Міжнародний день Ор
ганізації Об’єднаних Націй.
26 жовтня — День автомобіліста і до
рожника.

Пам’ятні дати
23.10.1937 — енкаведисти розстріляли 
Михайла Семенка, українського по
етафутуриста.
24.10.1804 — народився Едуард Вебер, 
німецький фізик, який спільно з К. Ґа
усом розробив систему електричних 
і магнітних одиниць.
24.10.1882 — народився Імре Кальман, 
угорський композитор.
24.10.1929 — крах НьюЙоркської фон
дової біржі. Початок світової еконо
мічної кризи.
24.10.1949 — убили письменника Ярос
лава Галана.
25.10.1657 — гетьманом України обра
ли Івана Виговського.
25.10.1855 — народився Дмитро Явор
ницький, відомий український архео
лог, етнограф, історик і письменник.
26.10.1863 — у Женеві створено ор
ганізацію Міжнародний Червоний 
Хрест.
26.10.1612 — запорожці з поляками 
здобули Москву.
26.10.1947 — початок наймасовішої 
у повоєнний період депортації укра
їнців західних областей.
27.10.1728 — народився Джеймс Кук, 
англійський мореплавець, який від
крив Австралію.
27.10.1745 — народився Максим Бере
зовський, відомий український ком
позитор.
27.10.1782 — народився Нікколо Па
ганіні, італійський скрипальвіртуоз 
і композитор.
27.10.1811 — народився Ісаак Меррит 
Зінґер, американський винахідник 
швейної машинки.
27.10.1887 — померла Олександра Псьол, 
українська поетесадемократка.
27.10.1931 — померла Христина Алчев
ська, українська поетеса.
28.10.1894 — помер Омелян Огонов
ський, український літературознавець, 
автор „Історії літератури руської“.
29.10.1783 — помер Жан Ленор 
д’Аламбер, французький просвіти
тель, філософ, математик і фізик.
29.10.1889 — народився Нестор Махно, 
лідер селянського руху в Україні, „гу
ляйпільський батько“.
29.10.1914 — перемога Українських Сі
чових Стрільців на горі Ключ.

Наскільки усвідомлено ми мислимо і діємо, 
покажуть вибори. Це — індикатор. На кожних 
виборах отримуємо досвід, принаймні зростає 
рівень політичної грамотності.
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поза зоною комфорту

Святослав Літинський:  
„Я той, кому „найбільше треба“
Про успішну боротьбу за права україномовного споживача, яку 

львівський викладач Святослав Літинський уже кілька років веде 
з найбільшими світовими виробниками, українськими комерційними 
структурами, банками і державними установами, часто повідомляють 
регіональні та загальнонаціональні медіа. Про те, що спонукає його 
воювати на мовному фронті, та про інші незвичні „хобі“ ми розпитали 
у Святослава Володимировича особисто.

— Святославе, Ви  боретеся  за те, 
щоб  інструкції  до  різних  товарів 
були українською мовою, щоб вироб-
ники, торговельні мережі та  різні 
компанії мали україномовні сайти, 
вели українською свої сторінки в соц
мережах, видавали державною мовою 
чеки… Розкажіть коротко про себе 
та про те, з чого почалися Ваші ак-
тивні дії.

— Працюю старшим викла-
дачем кафедри програмування 
на факультеті прикладної ма-
тематики та інформатики ЛНУ 
ім. І. Франка та в ІТ-сфері. Під час 
Помаранчевої революції були за-
клики купувати українське, щоб 
підтримати українського вироб-
ника. Тоді я задумався над мож-
ливістю отримувати інформацію 
про товари рідною мовою. Спо-
чатку просто не купував того, що 
не мало україномовної інструкції. 
Вже думав, що не маю однодумців, 
але раптом хтось долучив мене до 
групи „И так поймут!“ у Фейсбуці. 
Виявилося, що багато людей дума-
ють так, як я. 2012-го з’явився за-
кон Колесніченка-Ківалова „Про 
засади державної мовної політи-
ки“. Я зрозумів тоді: якщо є тиск, 
то мусить бути протидія. Інакше 
тиск лише зростатиме і призведе 
до незворотних змін, які можуть 
зашкодити державності. Трошки 
прочитавши того закону, знайшов 
там норму, що в Україні маркуван-

ня товарів має бути українською. 
А на пральній машинці Samsung, 
яку ми тоді купили, були написи 
тільки іноземною мовою. З того 
часу я почав боротися за свої права 
споживача. Влітку цього року суд 
постановив, що Samsung порушу-
вав норми законодавства щодо 
мови: з вересня на ринку з’явилися 
пралки Samsung з україномовною 
панеллю керування. Такі ж роби-
тиме Electrolux і Zanussi — пішла 
ланцюгова реакція. Спочатку мені 
здавалося: що я — маленька люди-
на — можу вдіяти? Тепер розумію: 
ситуацію з маркуванням можна 
й треба змінювати.

— А є такі виробники, які не хочуть 
судитися?
— Найчастіше до суду не дохо-
дить. Я, як і будь-хто з учасників 
групи „И так поймут!“, надсилаю 
виробникам пропозиції щодо 
української мови на інтернет-
пошту або пишу в „Книзі скарг 
та пропозицій“, вони змінюють 
мову чеків чи інструкцій, почина-
ють вести українською сторінки 
в соцмережах, дякують за небай-
дужість. Такий досвід врегулюван-
ня проблеми маю з Philips, інтер-
нет-магазином „Сокол“, Comfy… 
Але, наприклад, ОLX (колишнє 
Slando) веде сторінку в Фейсбуці 
російською та українською. Мій 
друг Олександр Іванов підрахував, 
що кількість вподобань під їхні-
ми постами українською мовою 
в 4 рази вища, ніж під записами 
російською, але вони все одно за 
двомовність. Та багато переходять 
на українську мову. 10 найвідві-
дуваніших в Україні фейсбук-сто-
рінок, що належать брендам, ма-
ють україномовну версію.

— З ким суперечки за мову дійшли до 
суду?

— Я судився з Samsung Electronics 
Ukraine і потім Samsung Electronics 
Ukraine Company, ПриватБанком, 
мережами „Антошка“ та „Пузата 
хата“. Дуже вдячний львівському 
юристові Андрієві Яцишину, який 
безкоштовно мені допомагає. Щодо 
ПриватБанку, то в Грузії він давно 
видає виписки грузинською, хоч 
відділень і клієнтів там менше, ніж 
в Україні. ПриватБанк — україн-
ський, а мені довелося вигравати 
суд та апеляцію, щоб переконати 
цю структуру видавати виписки 
українською. Хочу підкреслити: 
я не веду війни з російською мовою, 
я — за українську і за дотримання 
мовного законодавства. Напри-
клад, не відповідають йому наші 
громадянські паспорти, бо на дру-
гій сторінці інформація має бути 
перекладена мовою нацменшини, 
яку представляє власник, або тією, 
якою він собі забажає. Я не пред-
ставляю російської меншини, тому 
через суд прошу видати мені пас-
порт із англійською транскрипцією 
на другій сторінці.

— В лютому Ви патрулювали нічний 
Львів з ДАІвцями, тепер допомагає-
те українському війську як волонтер. 
Який досвід отримуєте від цієї діяль-
ності?
— Під час спільного з ДАІ патру-
лювання я впевнився, що прина-
лежність до влади породжує в ба-
гатьох людей відчуття безкарності: 
більшість п’яних водіїв, яких ми 
затримували, були тісно пов’язані 
з міліцією. Прикро, що в нашій дер-
жаві так є. Щодо волонтерства, то 
спочатку ми з Сергієм Івановим та 
Олександром Музичуком допома-
гали військовим харчами та одягом, 
потім передали 6 бронежилетів і ка-
сок. Тоді я спробував згуртувати лю-
дей, і ми зібрали або долучилися до 
збирання коштів на 6 тепловізорів. 
Боротьба за мову — це моє „хобі“, 
а решта… Якось важко залишатися 
байдужим у такій ситуації. Мабуть, 
я той, кому, як то кажуть, найбільше 
треба. Таких у громадянському сус-
пільстві має бути багато.

Спілкувалась Анна ГЕРИЧ

https://www.facebook.com/ElectroluxUkraine
https://www.facebook.com/ZanussiAppliances
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коротко
19 жовтня у Львові тися-

чі вірних взяли участь 
у Молитовній ході з на-
годи 25-річчя виходу УГКЦ 
з підпілля. На початку ходи 
процитували останні, і як 
з’ясувалося, пророчі слова 
Митрополита Андрея Шеп
тицького: „Наша Церква 
буде знищена, розгромле
на большевиками, але ви 
держіться, не відступайте 
від віри... Виджу відро
дження нашої Церкви... 
Україна двигнеться зі свого 
упадку та стане державою 
могутньою, з’єдиненою, 
величною, яка буде до
рівнювати другим висо
корозвинутим державам“. 
Під час ходи несли мощі 
блаженних новомучеників 
УГКЦ: Миколая Чернецько
го, Григорія Лакоти, сестер 
Олімпії і Лаврентії, Йосафа
та Коциловського. Віряни 
молилися на вервиці за мир 
в Україні.

Студентський штаб під-
тримки АТО Львівської 
політехніки 20 жовтня 
організував зустріч із 
патріотом України, учасни-
ком АТО Василем Пелишем. 
Студентська молодь мала 
можливість поспілкува
тися зі своїм ровесником 
(Василеві 19 років), „айда
рівцем“, який більше місяця 
переживав жахіття полону, 
втратив руку за патріотич
не татуювання у вигляді 
українського герба та на
пису „Слава Україні“.

Розпочався набір учасників 
на проект „Act.in.UA“ від 
міжнародної організації 
AIESEC. Це освітній проект 
для студентів і випускників 
ВНЗ, заснований на кон
цепції „навчайся діючи“, 
в ході якого учасники 
отримають знання у сфері 
управління проектами від 
провідних тренерів Львова, 
а також зможуть реалізу
вати власний проект. Для 
участі необхідно запо
внити анкету за посилан
ням: https://podio.com/
webforms/9288986/684220.

За матеріалами інформагенцій

урочистості

День захисника України
Цьогоріч свято 

Покрови, день 
Козацтва і створення 
однієї з найвідчайдуш-
ніших армій — УПА 
набули нового змісто-
вого наповнення. Адже 
саме цьогоріч 14 жов-
тня Президент України 
офіційно оголосив цю 
дату Днем захисника 
України.

У багатьох містах про-
йшли урочистості. Велелюдні віча від-
булися у Києві, Харкові, Одесі.

У Львові річницю створення УПА від-
значали, починаючи з 12 жовтня. Цього 
дня містом пройшла хода, учасники якої 
були обмундировані в упівські строї.

Традиційно в місті відбувся ряд за-
ходів 14 жовтня. Сотні львів’ян при-
йшли вшанувати українських героїв до 
Меморіалу невідомому воякові УПА на 
Марсовому полі. Там відбулася панахи-
да та віче.

Згодом урочисте віче, яке організу-
вала Львівська обласна організація То-

вариства „Просвіта“, пройшло й біля 
пам’ятника Степанові Бандері. Звідти 
велелюдна колона, на чолі якої не-
сли величезний синьо-жовтий прапор, 
пройшла вулицями міста до площі біля 
пам’ятника Тарасу Шевченкові. Спіль-
ною молитвою до Богородиці вшанува-
ли пам’ять полеглих воїнів українського 
національно-визвольного руху. Після 
молебню відбувся концерт за участю 
різних колективів. Окрасою віча стали 
рушники, які просвітяни з багатьох ра-
йонів Львівщини привезли на урочис-
тості. Найбільшим був рушник зі Стрия.

лицарі чину

Боротьба за Незалежність 
у кінострічках
Народний музей Тараса Шевченка (розміщений у Львівському палаці 

мистецтв) та відеостудія ім. Івана Миколайчука спільно із благодійним 
фондом „Меценат“ 14 жовтня з нагоди свята Покрови — покровительки та 
захисниці українського війська організували кінопоказ стрічок про багато-
літню українську боротьбу за незалежність.

Присутні мали нагоду переглянути три 
короткометражні фільми про вояць-
ку звитягу українців та ознайомитися 
з маловідомою романтично-сатирич-
ною поемою про УСС Романа Купчин-
ського „Скоропад“.

Фільм „Українські Січові Стрільці“ — 
нова стрічка, яку зняли до століття за-
снування УСС. Як зазначають її автори, 
фільм присвятили всім відчайдухам, які 
боролися і сьогодні продовжують вій-
ськову боротьбу за соборну й незалежну 
Україну. Акцент кінострічки на тому, 
що УСС були першим у новітній історії 
України добровольчим військовим фор-
муванням, яке показало, що сила духу 
здатна протистояти зброї. Цю традицію 

продовжують українські хлопці та чоло-
віки й сьогодні у новій боротьбі за збере-
ження України.

Другий фільм „Чорний Ворон“ відо-
бражає відважне протистояння українців 
проти російських окупантів. Стрічка роз-
криває відчайдушну боротьбу повстанців 
Холодного Яру, військовим кредо яких 
було — „Воля України або смерть“.

Фільм „Лицарі Честі“ зображає бо-
ротьбу Української Повстанської Армії 
та розкриває постать Романа Шухевича 
як творця й очільника однієї з найлеген-
дарніших українських армій.

Сторінку підготувала  
Наталія ПАВЛИШИН

http://�Act.in.UA
https://podio.com/webforms/9288986/684220
https://podio.com/webforms/9288986/684220
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знакова презентація

16 жовтня у Львівській політехніці відбулася непересічна подія — презентація книги спогадів 
„Чарівна Криниця“, яку видала колишня багатолітня редакторка освітнього тижневика 

„Аудиторія“ Ярослава Величко

„Чарівна Криниця“  
для спраглих за батьківщиною

Протягом багатьох років 
батько Ярослави Велич-
ко — випускник Україн-
ської учительської семі-
нарії у м. Криниця (Лем-
ківщина), художник Осип 
Величко провадив копітку 
дослідницьку роботу про 
своїх побратимів-семі-
наристів, на молодість 
яких припали найстраш-
ніші сторінки минулого 
століття — Друга світова 
вій на, втрата рідної землі, 
підпілля, боротьба в УПА, 
поневіряння не лише в ра-
дянській Україні, а й дале-
ко за її межами. „…І ви-
гнали лемків із рідної зем-
лі, а лемківські села й міста 
зруйнували. Від чарівної 
Криниці по Сянок, від По-
праду по Сян розлетілися 
ми по світу: одні на схід, 
инші на захід — до Поль-
щі, України, в Європу й за 

океан“, — такі спогади 
Петра Жеребного читаємо 
у книжці.

— Незважаючи на 
ней мовірні труднощі, ви-
пускники семінарії зуміли 
пустити коріння на нових 
теренах і засіяти їх зерна-
ми свого розуму і таланту. 
Вони стали видатними 
науковцями, медиками, 
юристами, працівниками 
культури, громадськими 
діячами, зразковими пе-
дагогами, — наголосила 
у своєму виступі Ярослава 
Осипівна.

У першій частині 
(„Альбом. Чарівна Крини-
ця“) Осип Величко вмістив 
наукові розвідки про цей 
край, фотографії лем-
ківських сіл та семінарії, 
розповів про засновників 
і вчителів-вихователів, 
від імені кожного семіна-
риста розмістив короткі 
автобіографії та їхні фо-
топортрети, не забув зга-
дати й тих, кого на той час 
уже не було на світі або не 
вдалося віднайти. Листу-
ючись із друзями молодос-
ті, Осип Михайлович зао-
хочував їх писати спогади, 
з яких уклав другу частину 
рукопису — „Альманах. 
Чарівна Криниця“. А піс-

ля зустрічі з колишніми 
друзями-семінаристами 
(аж через півстоліття), 
яка відбулася незадовго 
до Референдуму 1 грудня 
1991 року, де всі вони дали 
присягу, що проголосують 
за незалежність України, 
закріпивши її підписами, 
з’явилася третя частина 
книжки, присвячена тій 
знаменній події, а також 
значно розширилися дві 
попередні.

— Батько мріяв, що 
видасть свою працю, але 
не було можливості. Та 
13 листопада 2000 року 
тата не стало, і з того часу 
оті три рукописні томи 
лежали в моїй бібліотеці 
і нагадували, що я повин-
на здійснити батькову 
мрію, — розповіла Ярос-
лава Величко. — Готуючи 
книгу до друку, я макси-
мально зберегла оформ-
лення, орнаменти, ри-
сунки. Але було відчуття, 
що чогось не вистачає, бо 
з того часу минуло вже по-
над 20 років. Стало цікаво, 
що думають про минулі 
трагічні події в історії 
українського і польсько-
го народів діти й онуки 
колишніх семінаристів, 
які їхні враження від від-

відин землі їхніх предків, 
тому я додала ще один 
розділ — „Пост скріптум“, 
який став завершальним 
акордом книжки.

Присутні мали на-
году поринути у минуле 
завдяки фотографіям із 
родинного архіву Осипа 
Величка та його друзів 
молодості, споминам ко-
лишніх семінаристів, їх-
ніх рідних. Глибока туга 
за рідним краєм, пере-
плетена неймовірним за-
милуванням, відчувалася 
у рядках уривка „Чарівна 
Криниця“ із поеми Осипа 
Величка „Сестра Зіновія“. 
Вірш Ярослави Величко 
„Голуби дитинства“ від-
крив її трепетне ставлен-
ня до батька. Декламували 
учасники Народної те-
атральної студії „Хочу“ 
студенти Ольга Шмакова 
та Олег Деркач.

Високо оцінив видану 
працю ректор університе-
ту професор Юрій Бобало:

— Книжка цікава і 
оформленням, і змістом, 
особливо тим людям, які 
мають стосунок до Лем-
ківщини. Доля склала-
ся так, що я знайомий із 
переселенцями з 1947–
1948 років, а глибше піз-
нав їхню історію після 
одруження: мій тесть (за-
раз йому 95 років) і багато 
його родичів жили в міс-
течку Тиличі, що побли-
зу Криниці, і в цій книж-
ці є розповідь про одну 
з його сестер, яка ще живе. 
„Чарівна Криниця“— це 
данина всім лемкам. Важ-
ко уявити, який розпач пе-
режили ці люди, яких „ви-
рвали“ з землі, де вікували 
їхні предки, де творилася 
їхня культура. Отак і ро-
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дину мого тестя вивезли 
в Донецьку область, піс-
ля цього вони роз’їхалися 
по всій Україні, а дехто 
й в Америку. Можна тіль-
ки подивуватися стійкості 
і життєлюбству, яке про-
являли ці люди впродовж 
усього життя.

Глибокий аналіз видан-
ня зробила голова Товари-
ства „Просвіта“ Львівської 
політехніки професор 
Христина Бурштинська:

— „Чарівна Криниця“ 
Осипа Величка — це духо-
вний світ українців, зокре-
ма лемків — дивовижної 
вітки української етнічної 
культури. Мене дуже вра-
зив декор аркушів: кожна 
сторінка вимережена візе-
рунком, так здавна в укра-

їнській культурі 
оформляли святі 
книги. Окрім над-
звичайно цікавих 
описів Лемківщи-
ни, Криниці, вчи-
телів, семінарис-
тів, Осип Величко 
вклав у книжку 
глибокий зміст — 
він дивиться на все 
очима української 
людини, у його сві-
тобаченні відчува-
ємо національний 
стрижень. Мудра 
книжка, велич-
на, як і весь рід 
Величків!

Серед гостей презента-
ції був присутній випуск-
ник Української учитель-
ської семінарії в Криниці, 
колишній доцент кафедри 
іноземних мов Львівської 
політехніки, різьбяр Сте-
пан Кищак; один із ініці-
аторів відновлення цвин-
таря у с. Босько (завдяки 
йому родина віднайшла 
могилу батька Осипа Ве-
личка о. Михайла), заступ-
ник голови Товариства 
„Бощани“ Ярослав Козак; 
голова секції „Україн-
ський родовід“, керівник 
краєзнавчого центру „Па-
ломник“ Адріяна Огорчак.

Не дожив до цього 
радісного дня приятель 
Осипа Михайловича ще 
з юнацьких літ, випускник 

криницької семінарії Іван 
Щерба, але на презента-
цію прийшла його велика 
родина, і донька Галина 
Щерба поділилася спога-
дами про дружбу батьків, 
яку вони пронесли крізь 
усе життя.

Зворушливий лист на-
діслав із Тернопільщини 
вихованець Криницької 
семінарії Йосип Мілянич, 
який через стан здоров’я 
та поважний вік не зміг 
бути на презентації. За-
читала листа його донька 
Марія Ковалюк: „Моя ча-
рівна, Лемківщино, цне мі 
ся за тобом… Так вже ве-
деться, що людина оцінює 
сповна те, що вже втраче-
не. Жаль огортає душу, 
коли знаєш, що ніколи 
туди не повернешся. Ко-
жен, хто народився в тому 
чудовому краї, хто блукав 
стежками Карпат, хто пив 
цілющу щаву, вічно нес-
тиме у своєму серці спо-
мини про рідний край“.

Своїми враженнями 
від „Чарівної Криниці“ та 
спогадами про Осипа Ве-
личка поділився й пись-
менник Петро Шкраб’юк:

— Осип Величко мав 
довгі козацькі вуса — 
у радянський час це була 
своєрідна демонстрація 
свого українства. Він час-
то мандрував у гори, ма-
лював, був надзвичайно 

талановитий і дуже жва-
вий. Смерть вияскравлює 
і визначає істинну ціну 
людини, наскільки багато 
вона зробила. Це видан-
ня охоплює документи, 
спогади, есеї, роздуми, 
відкриваючи прекрасний 
генотип українців, який 
хотіли знищити.

Завершальним став 
вис туп першого прорек-
тора Львівської політехні-
ки Володимира Павлиша:

— Це глибока книжка-
пам’ять, історія, яку тре-
ба перечитувати кілька 
разів. Невеличкий епізод 
в історичному аспекті, 
але описаний філігран-
но, з любов’ю, натхнен-
ням художника. Книжка, 
яка пов’язує минуле, те-
перішнє і майбутні по-
коління.

Окрасою заходу ста-
ли лемківські пісні у ви-
конанні учасників хору 
„Лемковина“ уродженки 
Криниці Ольги Мацієв-
ської-Стефанко та Андрія 
Смалюха. Дует — худож-
ній керівник ансамблю 
естрадної пісні „Сузір’я“ 
Алла Павлик та учасник 
ансамблю Роман Кльован 
(на світлині вгорі) — вико-
нали стрілецьку пісню „Як 
з Бережан до кадри“. За-
вершив презентацію На-
родний камерний вокаль-
ний ансамбль Львівської 
політехніки „Ако лада“ 
під орудою Воло димира 
Савицького піс ня ми-сим-
во ла ми „Ой у лузі червона 
калина…“ та „Молитва за 
Україну“.

Після презентації всі 
присутні оглянули ви-
ставку різьблених ро-
біт Осипа Величка. Екс-
позиція триватиме у 
Львівській політехніці 
до 24 жовтня. За цей час 
можна не лише оглянути, 
а й придбати деякі роботи 
(кошти від продажу Ярос-
лава Величко перерахує 
на допомогу українським 
військовим).

Наталія  
ПАВЛИШИН
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від книги до мети

Олег Фешовець:  
„Мета Росії — знищити українців як націю“
16 жовтня темою щомісячної інтелектуальної розмо-

ви в межах авторського проекту Ірини Фаріон „Від 
книги до мети“ став переклад українською мовою книги 
Ганса фон Даха „Тотальний опір. Інструкція з ведення 
малої війни для кожного“, який здійснило львівське 
видавництво „Астролябія“. В актовій залі першого 
навчального корпусу Львівської політехніки її презен-
тував науковий редактор, директор видавництва філо-
соф Олег Фешовець.

Присутніх у залі привітав проректор 
Богдан Моркляник, а три музичні 
композиції, серед яких „Мальви“ Во-
лодимира Івасюка, виконав універ-
ситетський ансамбль естрадної пісні 
„Сузір’я“.

— Якщо Ви були на київському 
Майдані, зокрема на вулиці Грушев-
ського, то там написано прекрасне 
гасло: „Життя — це війна“. Тобто 
наш Майдан був прелюдією до сер-
йозної національної війни, бо, без 
сумніву, та війна з Росією, яка три-
ває від 1654 року — це етнічна укра-
їнсько-російська війна. І в нас нема 
іншого виходу, як перемогти. Дивна 
річ: допомогти нам виграти можуть 
чужинці, люди інших націй, які та-
кож свого часу були під загрозою 
і зрозуміли, що стабільний мир — це 
постійна підготовка до війни, — по-
яснила актуальність презентовано-
го видання Ірина Фаріон.

Варто зазначити, з 2009 року Олег 
Фешовець є також засновником та ви-
давцем єдиного в Україні військового 
альманаху „Цитадель“, який розгля-
дає історію саме з українських пози-
цій. Його авторами є знані історики 
та фахові офіцери. Також гість веде 
філософські курси в Мюнхенському 
вільному університеті, перекладає та 
видає українською основоположні 
праці західних мислителів.

Мабуть, закономірно сталося 
так, що розмова з філософом, що зо-
середилася довкола 12-ти цитат на 
військову тематику із презентованої 
книги, які вибрала Ірина Фаріон, ви-
йшла дуже філософською.

Книга знаного в усьому світі 
швейцарського військового тактика 
майора Ганса фон Даха, яка вже має 
високий попит у львівських книгар-
нях, є добрим посібником із ведення 
партизанської війни. Але також вона 
пропонує цікавий філософський 

вишкіл мужності 
для наших сердець. 
Міркування авто-
ра українцям дуже 
близькі, бо як швей-
царці затиснуті між горами і силь-
ними європейськими націями. Так 
і ми, живучи між Сходом і Заходом, 
повсякчас перебуваємо на фронті 
під прицілом цивілізаційного ви-
бору, бо „сучасні війни — це війни 
світоглядів, у яких ідеться про „бути 
чи не бути“.

За словами Олега Фешовця, від 
ХІХ століття між собою воюють не 
армії, а нації.

— Позбуваймося ілюзій: мета 
Росії — знищити українців як на-
цію. Вся суть ворожої пропаганди 
зводиться до того, що нас нема, що 
ми вигадані. Єдиний вихід: вмерти 
або перемогти. Але в Росії теж такий 
вибір, — зауважив гість.

Філософ вірить у нашу перемогу, 
але зазначає, що не маємо іншого 
шансу встояти, ніж впертися кор-
доном у Кавказ, у справжній Схід, 
забравши назад усі свої етнічні те-
риторії. Інакше й далі залишатиме-
мося в зоні турбулентності.

У кожній війні треба бути го-
товим на жертву, готовим стояти 
до кінця, бо як пише швейцарець 
у презентованій книзі: „Навіть за 
найскладніших обставин опір не 
є марним, а навпаки — стає першим 
і основним обов’язком“.

— Мусимо позбутися страху 
смерті, бо, якщо вдуматися, то при-
йняття смерті — основа всього на-
шого життя. Як людина — істота 
смертна, може боятися вмерти?! На-
віть Бог помер за нас на хресті, щоб 
ми нарешті подорослішали! Наше 
покоління, покоління батьків по-
винне померти, щоб жили діти. Але 
так є в світі завжди. Все наше життя 

будується на мілітарних принципах, 
кожна психічно здорова людина 
приймає виклики і воює щодня. Той, 
хто не хоче йти до війська і каже, що 
мілітарний устрій життя зашкодить 
його особистості, говорить нісеніт-
ницю, — переконаний Олег Фешо-
вець, який свого часу також 2 роки 
відслужив у війську.

Під час зустрічі філософ про-
аналізував причини багатовікової 
української боротьби, вголос по-
міркував над тим, кому, крім Росії, 
вигідна нестабільність у Східній 
Європі, озвучив філософське пояс-
нення взаємозв’язку між жертвою 
й агресором…

Воювати з ворогом можна не 
тільки в окопах, але різними інши-
ми методами, які збільшують силу 
і міць нації (за рідну мову, історію, 
національну систему освіти). Щоб 
не стати чужим агентом мимоволі, 
найперше Олег Фешовець радить 
впорядкувати думки у своїй голові. 
Зробити це допомагає якісна літера-
тура, особливо на мілітарну темати-
ку. Своїм вкладом у спільну справу 
„Астролябія“ називає видання серії 
якісної мілітарної літератури, тому 
вже через тиждень на полицях кни-
гарень з’явиться друга частина „То-
тального опору…“ Ганса фон Даха.

За словами Ірини Фаріон, лис-
топадовим гостем її проекту стане 
представник видавництва „Свіча-
до“, а темою розмови — постать 
українського духовного провідника 
Митрополита Андрея Шептицько-
го. 1 листопада минає 70 років із дня 
його смерті.

Анна ГЕРИЧ
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дискусії

У постколоніальному полоні 
і бездіяльності
Львівський національний акаде-

мічний театр опери та балету 
ім. Соломії Крушельницької іні-
ціює проведення круглих столів, 
які мали б подолати нігілізм, що 
історично, але, хочеться вірити, 
не назавжди, виник у питаннях 
творення сучасної української 
культури.

„Українська культура не в форма-
ті…“ — тема для кількагодинного зі-
брання культурної еліти Львова 15 ве-
ресня у дзеркальному залі Опери була 
більш, ніж промовистою: сьогодення 
демонструє нам відчуження влади від 
культури, про що свідчить хоча б те, 
що серед пріоритетних реформ Укра-
їни „Стратегія-2020“ модернізації 
культури і захисту культурно-інфор-
маційного простору нема. Метою ін-
телектуальної дискусії, яка мала б ста-
ти всеукраїнською, є бажання вплину-
ти на ситуацію, що склалася в державі.

На цей круглий стіл отримали за-
прошення 150 осіб, змогло прийти 
більше третини. Відомі письменники, 
музикознавці, культурні діячі, присут-
ні в залі ділилися наболілими думками. 
З одного боку, українська культура від-
чуває вплив постколоніальний, з дру-
гого боку — ймовірний тиск і з Заходу 
та її маргіналізація. І хоч часто у ви-
ступах було немало емоцій і абстракт-
ності, висловлювались і конкретні іні-
ціативи. Зокрема, провести шокову 
терапію культури за допомогою ради-
кальних реформ або принаймні робити 
справи на місцевому рівні — оновити 
репертуар Опери творами сучасними, 
вмикати у маршрутках нейтральну 
класичну музику, сприяти входженню 
у павутину культсмислів дітей тощо. 
Учасники дискусії домовилися про 
вироблення і подання пропозицій для 
Міністерства культури.

Наталя ЯЦЕНКО

палітра

Чіткий реалізм і трохи кольору
У галереї „Пори року“ 

(вул. Вірменська, 23) відкрито 
меморіальну виставку „Графіка 
Мирослава Падовського. До 80-річ-
чя митця“. Це експозиція графіч-
них творів художника різнобічного 
обдарування, який понад 30 років 
викладав рисунок у Львівській 
національній академії мистецтв.

На огляд відвідувачів галереї („Пори 
року“, до речі, розміщені в будинку, де 
раніше була кафедра рисунку ЛНАМу) 
виставлено 28 робіт. Їх виконано ву-
гіллям, пастельними й акварельними 
фарбами, основу ж виставки станов-
лять ліногравюри.

Митець чудово володів різцем, але 
й добре бачив, допоки міг бачити, ко-
лір — згадує його донька Ольга. Дру-
жина митця завжди підтримувала його 
і сприяла творчості.

Презентована графіка — рисунки, 
начерки і лінорити — найкраще пере-
дає його ставлення до життя: він чіт-
ко розрізняв, що добре, а що погано, 
бо навіть у безбожному радянському 
минулому можна було залишатися 

людиною. Значна частина робіт за-
нурює глядача в соцреалізм, „де всі 
на своєму місці: доярка доїть корів, 
прикордонник охороняє кордон“. 
Примарна стабільність, зображення 
якої демонструє на папері ті знання, 
які Мирослав Падовський як педагог 
передавав молодшим поколінням, — 
зображення фігури людини, портрету, 
довкілля.

Виставка триватиме ще два тижні.

Н. Я.

коротко
18 і 19 жовтня в міському палаці 

культури ім. Гната Хоткевича 
відбувся найбільший акус-
тичний фестиваль на теренах 
України — LvivAcousticFest. 
У місті побували найкращі 
гурти та виконавці з усієї 
України та зарубіжжя: Pianoбой, 
VivienneMort, Гапочка, Bahroma, 
Epolets, Fontaliza, GreenSilence, 
BriaBlessing, Плесо, Ріплей тощо. 
Спробувати себе на сцені змо
гли також молоді виконавці.

У Львові з 23 до 28 жовтня про-
йде „Тиждень українського 
кіно на підтримку Олега 
Сенцова“. Мета мініфестива
лю — широкий розголос долі 
українського режисера Олега 
Сенцова, незаконно заарешто
ваного в Криму і перевезеного 
до Росії. Буде показано шість 
різних українських фільмів: 
від художніх музичних комедій 
(„Трубач“) до історичних драм 
(„Параджанов“) та актуальних 
документальних фільмів про 
війну (альманах короткометра
жок „Вавілон’13“). Зібрані кошти 
підуть на підтримку заарешто
ваного кінорежисера.

У Львівській галереї „Мадам 
Пальмгрен“ (вул. І. Федо-
рова, 8) відкрито виставку 
живопису Ігоря Роп’яника. На 
виставці представлені роботи, 
створені протягом цього року. 
Експозицію наповнюють по
над сорок картин — львівські 
пейзажі, натюрморти, панора
ми. Сам художник займається 
малярством 36 років і працює 
в техніці станкового живопису. 
Виставка триватиме до 11 лис
топада.

30 жовтня у Львівській філар-
монії відбудеться концерт 
легендарного автора пісень 
і екс-учасника гурту Uriah 
Heep Кена Хенслі. Цього разу 
знаменитий британський 
рокмузикант, автор пісень, 
композитор, „сірий кардинал 
мелодійного року“ в рамках 
свого світового туру „Таємни
ча подорож“ привезе нову екс
клюзивну акустичну програму. 
Окрім Львова, у гастрольному 
графіку Кена — Дніпропе
тровськ, Київ, Чернігів та 
Іллічівськ. 

За матеріалами інформагенцій
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напередодні ювілею

Спів Народного камерного вокального ансамблю „Аколада“ часто лунає на святкових 
академіях, літературних вечорах, різних імпрезах, що відбуваються у Політехніці. У піснях 

аколадівців — відлуння різних епох і стилів, жанрів і композицій. Вони виконують давні 
поліфонічні твори західноєвропейських композиторів і сучасних, класику, українську музику, 
обробки інструментальних творів, духовну музику. Попри різноманіття репертуару, ознакою 
цього колективу є витонченість звуку, відшліфованість мелодики, безпосередність на сцені — 
одне слово, професійний рівень виконання

„Аколада“: коли співає душа
Від „Весни…“
А починалося все доволі прозаїч-
но. Володимир Савицький, випус-
кник культосвітнього училища та 
факультету автоматики, працював 
у Львівській політехніці асистен-
том кафедри. І йому як досвідче-
ному художньому керівникові ра-
йонного будинку культури, вчите-
леві музичної школи доручили до 
щорічного фестивалю „Весна По-
літехніки“ організувати ансамбль. 
Так 1970 року з’явився октет, який 
успішно виступив на сцені пер-
шого навчального корпусу. Нині 
Володимир Савицький — доцент 
кафедри автоматизації теплових 
та хімічних процесів і впродовж 
44 років незмінно керує ансамблем, 
який за ці роки виріс і кількісно, 
і якісно. Коли йшлося про вибір на-
зви колективу, його засновник роз-
горнув тлумачний словник і перше 
милозвучне слово, яке йому впало 
в око, це аколада, що в музичній 
термінології означає об’єднання.

— Я навчався на інженерно-еко-
номічному факультеті. Почув серед 
студентів, що в інституті буде ан-
самбль і собі вирішив співати, хоч 
музичної освіти не маю. На той час 
я ще стріляв із лука, але Савицький 
переконав мене, що співати можна 
значно довше, ніж стріляти. Як нині 
пам’ятаю — ми починали з 201-ої 
аудиторії 1-го навчального корпу-
су. Так прив’язався до колективу, що 
співаю тут і досі, — розповідає Ігор 
Іватів.

Перший результат копіткої пра-
ці не забарився. Вже через два роки 
„Аколада“ бере участь у двох фести-
валях — республіканському у Києві 
і всесоюзному у Москві.

— Виступ у Москві запам’ятався 
не лише нам. Усі привозили вокаль-
но-інструментальну музику, що на-
бувала популярності в той час, а ми 

єдині запропонували акапельний 
спів. Отож, нас вітали з оваціями, — 
розповідає Володимир Савицький.

Приємно згадувати, що вишкіл 
„Аколади“ свого часу пройшов со-
ліст Львівської опери Олег Лихач, 
солістка Львівської філармонії Лілія 
Коструба, корепетитор Варшавської 
опери Ірина Рак.

Вони люблять пісню
Сьогодні аколадівці — здебільшо-
го студенти. Два роки тому більша 
частина колективу оновилася. Від-
недавна з ансамблем працює тала-
новита хормейстер Алла Павлик, яка 
вважає, що людей без голосу і слуху 
не буває, тому охоче береться пра-
цювати з усіма. Щоб співати в „Ако-
ладі“ — не конче мати музичну 
освіту. Попри те, що значно легше 
працювати з тими, хто вміє читати 
ноти, важливіше все-таки бажання 
і любов до пісні.

— Коли я бачу, що людина співає 
гарно, то запрошую її. Ось почув 
у куточку церкви Надію Дацко і за-
просив її до „Аколади“, — зазначає 
пан Володимир.

Однак керівник зізнається, що 
„Аколада“ двічі переживала кризу 
учасників. Сьогодні, дякувати Бо-
гові, люди хочуть співати. Особли-
во відрадно, що до співу тягнуться 
студенти.

— Я прийшов сюди 1,5 року 
тому, ще коли був магістрантом 
ІЕПТ. Звісно, про колектив знав 
давніше, але став його учасником 
тоді, коли почав тісніше спілкува-
тися з паном Володимиром. Я вже 
завершив навчання, однак „Акола-
ду“ не залишаю і двічі на тиждень 
приходжу на репетиції. Також спі-
ваю у церковному хорі, у дитинстві 
трошки грав на скрипці, — розпо-
відає староста ансамблю Андрій 
Боровець.

Один із учасників, студент ІЕСК 
Олег Томіцький, грає на фортепі-
ано і пробує себе як композитор. 
Очевидно, що невдовзі „Аколада“ 
виконуватиме і його твори.

Про сцену і репертуар
Останнім часом колектив переваж-
но співає у Львові. З таких концер-
тів найбільше запам’яталася участь 
у „Великій коляді“. До цього фести-
валю „Аколада“ долучається чотири 
роки поспіль. Однак ще кілька ро-
ків тому ансамбль багато мандру-
вав. Найяскравіші враження — від 
„Лемківської ватри“ 2010 року, по-
їздок до німецького Гіссена, а також 
до Прибалтики, Білорусі, Польщі, 
Болгарії. Також запам’ятався фес-
тиваль у словацькому місті Бардіїв 
наприкінці 1991 року, коли Україна 
на референдумі проголосувала за 
Незалежність.

— До поїздки ми були налашто-
вані на один репертуар, а вже на міс-
ці камерні класичні твори змінили 
на фольклорні. Таким чином вико-
нали обробку народних пісень, „Ой 
зацвили фіялочки“, неаполітанську 
пісеньку, — згадує Володимир Са-
вицький.

У календарі „Аколади“ є ще одна 
визначна дата — 1995 рік, колектив 
отримав звання народного.

У репертуарі виконавців — твори 
різної складності. Добре прижилися 
композиції Гуно, Шуберта, Чайков-
ського, Рахманінова, старовинні ме-
лодії, українські народні та патріо-
тичні пісні.

— Любимо виступати всюди, 
де нас хочуть чути. Однак неохоче 
йдемо на бенкети, — зізнається пан 
Володимир. — Значно приємніше 
співати там, де прийшли тебе слуха-
ти цілеспрямовано, а не між іншим.

Ірина МАРТИН
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шаховий турнір

Білі починають, чорні продовжують, 
а виграє українсько-польська дружба

Люблін, Львів, Катовіце — трирічний марафон чорно-білої гри, де 
важливі насамперед уміння зосередитись і знайти на клітчасто-

му полі вдалу комбінацію, не допустити помилки, але зауважити її 
у суперника і, врешті-решт, якщо не поставити мат, то хоча б здобути 
нічию, цього разу обрав місцем проведення місто, де недавно завер-
шився світовий чемпіонат із шахів серед студентів. Отож, від 8 до 
10 жовтня вісім команд — по чотири з України і Польщі — у район-
ному Будинку культури Катовіце не тільки змагалися за перші місця 
і вищі рейтинги, а й обмінювалися досвідом.

Пунктом збору для українських 
команд став Львів. Хлопці й ді-
вчата з Тернопільського націо-
нального економічного універ-
ситету, Одеського національного 
медичного університету, Київ-
ського національного університе-
ту ім. Т. Шевченка і Львівського 
державного університету фізич-
ної культури вирушали до Катові-
це зі сподіваннями якщо не взяти 
реванш за торішні українські 
програші колег у Львівській 
політехніці, де відбувалися 
ігри другого польсько-укра-
їнського чемпіонату, то при-
наймні чогось навчитись у ша-
хістів-поляків.

Перші два дні ІІІ Польсько-
українського академічного 
чемпіонату були присвячені 
класичним шахам. Українці 
грали тільки проти поляків, 
сильніші — з сильнішими, 
слабші — зі слабшими. Перший 
дообідній тур став не зовсім 
оптимістичним початком для на-
ших спортсменів, але це був, як по-
тім стало зрозуміло, лише розігрів 
на шляху до ліпших результатів. 
Серед українських команд найсиль-
нішими виявились тернопільчани. 
Львівська команда, у складі якої 
були Петро Голубка, Роман Дави-
мука, Тарас Панчишин, Марко Ду-
бенський, Єлизавета Соловйова та 
Софія Голубка (тренер — викладач, 
кандидат у майстри спорту з ша-
хів, магістр олімпійського і профе-
сійного спорту Антон Литвинець) 
у командному заліку здобула друге 
місце. Кияни були третіми, замика-
ли турнірну таблицю одесити. У по-
ляків розклади такі: головний кубок 
і медалі здобули представники Вар-
шавського університету, на другому 
місці — Економічний університет 

у Катовіцах, на третьому — Сілезь-
кий політехнічний університет 
у Глівіцах, збірна команда Future 
Poland — на четвертому.

На думку майстра спорту міжна-
родного класу з шахів і студента пер-
шого курсу факультету спорту ЛДУФК 
Петра Голубки, слабкість команди зу-
мовлена тим, що її учасники не мають 
досвіду виїзних змагань. Сам же він 
приніс для львів’ян найбільше перемог 

і був визнаний найкращим в індивіду-
альному заліку серед хлопців, у поля-
ків першість здобув Марцел Канарек із 
Варшави. Серед дівчат найліпше грали 
Марія Корніюк (Київ) і Анна Вараком-
ська (Катовіце).

Змагання з бліцу проходили дина-
мічно, на них за шаховими дошками 
сходились навіть так би мовити свої зі 
своїми, сильніші зі слабшими. Пере-
можцями стали Анна Варакомська — 
перше місце, Марія Корніюк — друге 
місце, третє — Анастасія Зінгайло 
(Одеса); серед хлопців найблискучіше 
грав Віктор Скляров (Київ), поступи-
лися йому Андрій Баришполець (Тер-
нопіль) і Пйотр Пейсік (Катовіце).

Олександр Прохоров — арбітр 
FIDE, заступник головного судді 
змагань Лукаша Брожека, після них 
має свої висновки:

— Торік відкриття чемпіонату 
відбувалося в актовій залі Політехні-
ки, потім ігри в науковій бібліотеці, 
в Будинку вчених і знову — універ-
ситет, що незручно, бо щодня суддям 
доводилося все перевозити на нове 
місце. Тому ідеально, коли турніри 

такого рівня відбуваються в од-
ному місці, де команди ще й меш-
кають і харчуються, — тоді вони 
мають час для відпочинку і здо-
буття туристичних вражень. Були 
деякі організаційні проблеми, які 
я побачив, і цього року: місце гри 
знаходилося далеко від готелю, 
тож важко було самому його зна-
йти, хаотична післяшахова про-
грама, в якій нічого, крім боулін-
гу, відсутній перекладач — мені 
доводилося бути ще й ним. Але, 
з другого боку, це інтеграційний 
турнір, зорієнтований на това-

риськість і пізнання нових людей, 
зміну обстановки. На наших команд 
він, зважаючи на ситуацію в країні, 
справив велике враження, додав жит-
тю контрастності. Оскільки ми мали 
окремих сильних шахістів, але зага-
лом аматорські склади, то результа-
ти виявились очікуваними — більше 
партій програвали, ніж вигравали. 
Взагалі, рівень українців залишаєть-
ся без прогресії. Для поляків спор-
тивний бік змагань важливіший: вони 
значно краще підготовлені, у їхніх 
командах більше студентів, які ма-
ють високий рейтинг. Тому нам до 
наступного турніру, який відбудеть-
ся в Тернополі, потрібно починати 
готуватися вже.

Наталя ЯЦЕНКО
Львів—Катовіце—Львів
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Сканворд
Склала Христина ВЕСЕЛА

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 30

Горизонтально: 7. Кастет. 8. Вектор. 9. УПА. 10. Сіно. 11. Огар. 
13. Стентор. 15. Спис. 16. Іхор. 17. Орнітологія. 21. Поріг. 22. Дрюон. 
23. Гідропоніка. 27. Етна. 28. Льон. 29. Ротатор. 31. Арго. 32. Унія. 33. Евр. 
34. Евклід. 35. Іронія.
Вертикально: 1. Каліпсо. 2. Етнос. 3. Студент. 4. Квартал. 5. Актор. 
6. Дотація. 12. Спідометр. 14. Космодром. 18. Регбі. 19. Остап. 20. Індик. 
23. Габрово. 24. Октаедр. 25. Онтаріо. 26. Алхімік. 29. Рояль. 30. Рупор.

J J J
Отримання диплома — це як скасування кріпосного права.
Ти начебто вільний, але не маєш найменшого поняття про 
те, що тепер робити…

J J J
— Ти вступив до університету? 
— Ні. А ти? 
— Теж ні. 
Скоро на екранах — новий фільм „Служили два товариші“.
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реклама Та оголошення

Як подати оголошення в „Аудиторію“
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ємств, організацій та приват них осіб.
Вартість оголошення: 
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слів) — за тарифами реклами; 
• про загублені документи — 10,00 грн.; 
• співчуття — 20,00 грн.; 
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бібліотека інформує

Доступ до електронних ресурсів
З 16 жовтня до 15 листопада 2014 року користувачам Науково-технічної 
бібліотеки Львівської політехніки відкрито тестовий доступ до баз даних 
американської компанії East View Information Services, Inc., яка пропо-
нує велику кількість інформаційних ресурсів із різних регіонів світу.

Основну частину ресурсів Еast View Information Services становить 
україномовна і російськомовна наукова періодика з природничих та 
гуманітарних дисциплін. 

Доступ до East View Information Services можливий із комп’ютерів 
університетської мережі за адресою: http://dlib.eastview.com/.

З питаннями та пропозиціями щодо діючих та організації майбут-
ніх тестових доступів до електронних наукових ресурсів звертайтесь: 
elresntb@lp.edu.ua; тел.: (032) 258-24-55.

Оксана ЧЕРКЕС, завідувач сектора  
електронних ресурсів НТБ Львівської політехніки

BEST запрошує

Долучайся і співпрацюй!
Міжнародна студентська організація BEST запрошує всіх охочих від-
відати презентацію світової компанії Procter&Gamble.

У рамках співпраці представники компанії, які прибудуть із Варшави, 
розкажуть про можливості працевлаштування і стажування в Іннова-
ційному Центрі компанії.

Презентація відбудеться 29 жовтня, о 16 годині в 117-ій аудиторії І н.к.
Докладніше на сторінках BEST Lviv — best-lviv.org.ua, vk.com/best.lviv.

 експрес-оголошення
Вважати недійсними втрачені документи: 
диплом ЛЗ № ВЕ 010205, виданий Державним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Вархоли Оксани Зіновіївни;
залікову книжку № 1382001, видану Національ
ним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Рудого Сергія Петровича;
залікову книжку, видану Національним уні
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Харка Володимира Івановича;
залікову книжку, видану Національним уні
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Грозовського Тараса Львовича;
залікову книжку, видану Національним уні
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Козловського Руслана Зіновійовича;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Величко Марини Олександрівни;
студентський квиток № 08931018, виданий На
ціональним університетом „Львівська політех
ніка“ на ім’я Меланчука Михайла Михайловича;
студентський квиток № 10316439, виданий Націо
нальним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Федишин СоломіїІрини Олегівни;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Філінової Руслани Сергіївни;
студентський квиток № 08929472, виданий На
ціональним університетом „Львівська політех
ніка“ на ім’я Замороза Тараса Володимировича;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Лапшія МихайлаОлександра Ігоровича;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Олійник Анни Андріївни;
студентський квиток № 10316813, виданий На
ціональним університетом „Львівська політех
ніка“ на ім’я Лесньовської Ірини Геннадіївни;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Піварь Анастасії Сергіївни;
студентський квиток № 08815618, виданий 
Національним університетом „Львівська по
літехніка“ на ім’я Андреїв Христини Ігорівни.

http://dlib.eastview.com/
mailto:elresntb@lp.edu.ua
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