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ваша думка

Якою є ціна свободи?
Події, які переживаємо зараз,
змушують переосмислювати
та по-новому розуміти давно
знані історичні факти. Раніше
вони були для нас досить символічними, ми вшановували
тих, хто боровся, згадували,
вивчали історію, але не цілком розуміли, наскільки насправді масштабними були ці
події. Якої сили волі, глибини
патріотизму і любові мусили
бути люди, які, як писав хтось
у соцмережах про воїнів УПА,
знали, що „є смертниками, але
робили свою справу тихо, так,
ніби косили вдома траву“, як
ішли на нерівну прю з ворогом юнаки-крутянці, як приречені в таборах продовжували боротися — не для себе,
а для майбутнього. Прагнення
свободи, яке століттями намагалися винищити, виморити,
знівелювати воскресло нині
в душах нового покоління і зі
свіжою силою спонукає до
боротьби.
Нині маємо нові Крути трохи
далі на схід, знову хлопці,
чоловіки стають плече до
плеча, знаючи, що ніхто, крім
них, не зможе обстояти право бути вільними. „Кіборги“
сьогодення йдуть шляхом духовного лицарства і жертовної боротьби, який для них
торували українські воїни
з покоління в покоління —
від козаків до відчайдухів по
лісових криївках, невольників радянських тюрем.
— Зараз ця жертва звершується щодня новітніми героями
України, які гідні слави своїх
попередників. Ніхто не спроможний любити більше, ніж
тоді, коли віддає своє життя
за когось. Наше завдання сьогодні — вміти гідно
прийняти цю велику жертву.
Не боятися запалитися тою
любов’ю, щоб не куняти
у старих звичках, а освітлити
своє життя правдою. Не біймося горіти і будьмо вдячні
тим, які згоряли і згоряють
за нас, — такими словами
29 січня священик завершив
поминальну панахиду за Героями Крут на Личаківському
кладовищі.

Олег Табака, курсант Львівського державного ліцею ім. Героїв Крут:

„Готовий віддати життя“
Крутянці — це герої, які боронили нашу державу, наш народ.
Вони вчинили мужній вчинок. Це були зовсім юні хлопці. Сьогоднішня молодь знов повторює подвиг Героїв Крут: як і тоді,
рік тому і зараз молоді хлопці виходять, щоб протистояти ворогові. Ціна свободи завжди дуже висока. Для мене присяга,
яку я давав, — це обов’язок перед моїм народом, державою,
і я готовий віддати за них своє життя.
Олена Томчук, студентка третього курсу Інституту
комп’ютерних наук та інформаційних технологій:

„Свобода ніколи не дається легко“
У нашому Славні ми співаємо: „душу й тіло ми положим за
нашу свободу“. Та ще більше це підтверджували наші Герої:
хлопці-студенти в бою під Крутами, воїни УПА, а тепер —
у війні на Донбасі. Це надзвичайно важкий період у нашому
житті — гине цвіт нації. Біда не оминає нікого. Двоє молодих хлопців, з якими я навчалася в одній школі, добре їх знала, — загинули.
Вони всі — Герої! Свобода ніколи не дається легко. Кожне покоління українців
у цьому переконується на власному досвіді, і якщо все-таки назвати ціну, то
це, на жаль, смерть, і не одна.
Христина Дубницька, випускниця Інституту архітектури:

„За незалежність треба боротися“
Вважаю, що між подіями 1918 року та сьогоденням можна провести паралель. Юні хлопці хоробро боролися до останнього,
безстрашно боронили рідну землю від ворогів. Те саме бачимо
зараз на сході. Ми повертаємося в ті часи, коли треба боротися
за свою незалежність та обстоювати свої права на своїй землі.
Анастасія Янків, студентка третього курсу Інституту
архітектури:

„Знову наші хлопці дивляться в очі смерті“
„Свобода — це розкіш, яку не кожен собі дозволить“, — влучно
зауважив Отто фон Бісмарк, а Вольтер казав, що „втратити свободу може лише той, хто не вмів її захищати“. Зараз важкі часи
для України, та саме це показує, наскільки ми сильний народ!
Згадуймо наших хлопців-крутян, які пішли на смерть, аби ми
з вами жили у незалежній державі. Зараз історія повторюється: вороги зазіхають
на нашу землю, і знову наші хлопці дивляться в очі смерті.
Андрій Коник, студент третього курсу Інституту енергетики
та систем керування:

„Свобода не дається без крові“
Свобода не дається без крові, і зараз ми в цьому не раз переконуємося. Незалежність ми отримали ще 23 роки тому, але
виборюємо її лише сьогодні, думаю, рано чи пізно це мало
статися. Вірю, що всі подвиги, як і 100 років тому, так і тепер
є недаремними, а ми в свою чергу повинні віддати належне
тим, хто їх звершував і продовжує звершувати.
Міркувала та опитувала Наталія ПАВЛИШИН
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перший кар’єрний крок

Інвестиції в майбутнє
Львівській міській
раді розпочинається
навчання для активної молоді в рамках
конкурсу молодіжних
проектів Lviv Young
Project. З цієї нагоди
в Малій сесійній залі
ЛМР 28 січня відбувся
брифінг для львівських
журналістів.

У ньому взяли участь начальник відділу кадрів
ЛМР Галина Бордун, тренер, керівник Західного
регіону компанії Adecco
Аліна Юрьєва, студентка
Львівської політехніки,
учасниця минулорічного
конкурсу молодіжних проектів (напрям „Профорієнтація“) Оксана Бешлей
та студентка Львівського
державного університету
внутрішніх справ, лідер

| Світлина Катерини Гречин

У

команди конкурсу молодіжних проектів Анастасія
Апетик.
Як відзначила Галина Бордун, відкриваючи
брифінг, ЛМР у рамках
програми стажування
„Перший кар’єрний крок“
разом із Центром громадських ініціатив вже третій
рік поспіль організовує
ці конкурси для активної,
ініціативної молоді й студентства, залучаючи їх до

втілення змін у Львові й до
створення громадського
соціального активу.
Цього року у конкурсі проектів взяло участь
130 осіб. Міська рада обрала для них 11 актуальних
тематик соціальних проектів, серед яких — ефективне використання енергії,
парк — територія дозвілля,
збереження природи міста,
духовна велич Львова, інвестиційна привабливість

Львова, профорієнтація
школярів, діловий туризм
у Львові, допоможи чотирилапому тощо. Після навчання учасники конкурсу
молодіжних проектів можуть втілити й власну ідею,
зробити свій перший кар’єрний крок на благо громади
міста, своєї самореалізації,
навчитися проектного менеджменту, стати частиною команди, відчути персональну відповідальність.
Аліна Юрьєва поділилася своїми думками стосовно співпраці Західного
регіону компанії Adecco із
ЛМР, а Оксана Бешлей та
Анастасія Апетик розповіли про неоціненний досвід, який вони здобули під
час конкурсів молодіжних
проектів.
Катерина ГРЕЧИН

кафедра — місту

Львів стане ще привабливішим
К
олектив кафедри містобудування Інституту архітектури Львівської
політехніки на замовлення департаменту житлового господарства
та інфраструктури ЛМР розпочав роботу над розробленням „Схеми
розвитку мережі гаражів, автостоянок для постійного і тимчасового
зберігання автомобілів мешканців та гостей міста, а також облаштування смуг громадського транспорту і велосипедних доріжок у м. Львові“.

— Нам цікаво працювати над цим
замовленням, — говорить завідувач
кафедри професор Галина Петришин. — Генеральним проектувальником виступатиме НДЛ-114. До цієї
роботи залучатимемо викладачів нашої кафедри, аспірантів та студентів. Загалом, ми опрацьовуватимемо наявні схеми на базі матеріалів
„Стратегії міського транспортного
руху у м. Львові“, яку розробила
фірма „Планунг Транспорт Веркер“
(Planung Transport Verkehr-PTV.

(враховуючи демографічні тенденції та перспективи автомобілізації),
наявність гаражів і автостоянок (підземних, наземних), стоянок таксі,
майданчиків для паркування транспортних засобів, майданчиків для
паркування автотранспорту туристів і гостей міста. Докладно вивчимо
пропускну спроможність вуличної
мережі, можливість проектування смуг громадського транспорту
й проаналізуємо існуючі мережі велосипедних доріжок.

— Над чим конкретно працюватиме
ваша команда?
— Будемо обстежувати розселення мешканців міста, розміщення
і кількість приватного транспорту

— Займатиметесь і науково-дослідною роботою?
— Аякже, наші науковці проаналізують наявність місць для постійного та тимчасового паркування

транспортних засобів і визначать
потреби у місцях паркування, на
які розраховуватиме замовник. Ми
також дамо рекомендації щодо розвитку мережі гаражів, постійних
і тимчасових автостоянок для мешканців та гостей міста, створення
нових місць паркування автотранспорту туристів і гостей міста (зокрема й екскурсійних автобусів) та
облаштування смуг громадського
транспорту. В колі наших досліджень — розвиток мережі велосипедних доріжок у місті, виділення
першочергових заходів, принципових напрямів послідовності виконання робіт і терміни їх реалізації.
Крім цього, дамо докладні пропозиції щодо нового будівництва гаражів і стоянок на окремих ділянках.
Реалізацію такого проекту львів’яни відчуватимуть поступово. Маємо
надію, що вони будуть задоволені
такими змінами.
Катерина ГРЕЧИН
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Залишатися в науці
сьогодні — рішення
сміливої людини
Т

ак вважає новий проректор із наукової роботи Львівської політехніки Наталія Чухрай. Перед призначенням на цю посаду очолювала
кафедру менеджменту організацій ІНЕМ. Як вона бачить менеджмент
Політехніки у галузі науки — говоримо з Наталею Іванівною.

— Наше суспільство змінилося, відповідно воно ставить інакші вимоги
до науки. На засіданні Ради проректорів із наукової роботи вищих
навчальних закладів та директорів
наукових установ прозвучала така
теза: наука вичерпала свій кредит
довіри у суспільства, відтак вона не
має бути марнотратною, а відповідати сучасним вимогам і служити на
користь суспільству. Колись жартували: якщо ти хочеш потратити гроші, витрать їх на жінку або на науку.
Звичайно, ми живемо не у 18 столітті
і навіть не в радянські часи, тому це
ставить науку в нові рамки і в нові
умови роботи. Ми не можемо перекладати все на плечі держави.
— Можете окреслити ці сучасні вимоги кількома тезами?
— Сучасна наука — це комплекс
певних засад. Наукова діяльність —
джерело оновлення змісту освіти та
підґрунтя для професійного зростання викладачів. Хоч основний напрям
діяльності вишів — освітній, сучасні навчальні заклади не можуть бути
без науки. Наука — це також джерело
продукування нових знань, корисних
для суспільства, про що я говорила.
Крім цього, це спосіб інтегрування
у міжнародне співтовариство. Ми
декларуємо, що Україна тепер орієнтується на міжнародний простір,
зокрема на європейський. І мені видається, що наука може стати тим
мостиком для швидкого інтегрування в цю співпрацю і співтовариство.
Наукова діяльність — спосіб посилення іміджу університету на ринку
освітніх послуг, на ринку праці. Це
теж важливий момент. Бо сьогодні
у світових, європейських, українських рейтингуваннях вишів наукова
складова становить вагому частину.
П’яте — наука як окремий вид діяльності, який може заробляти.

Якщо ми розглядаємо науку
комплексно, то це ставить певні
вимоги до неї. По-перше — результативність, адже не може бути
наука для науки. В сучасному світі
ставлять серйозні вимоги до конкретних кількісних показників.
Науку можна оцінити: це кількість,
якість публікацій у наукометричних
виданнях, індекс цитування у цих
виданнях, зокрема Web of Science,
SCOPUS. Щодо прикладних наукових робіт, то результативність
вимірюється також можливістю залучити допоміжне фінансування.
Якщо раніше у нас було основним
бюджетне фінансування на науку у вишах, то у світі ці пропорції
зовсім інші, левова частка фінансування йде через співпрацю з бізнес-структурами. Так ми підходимо
до другої вимоги до науки — багатоканальність фінансування. Держава
має підтримувати тільки провідні,
базові роботи, які університет визначає пріоритетними та які потім
матимуть результат. Прикладні
дослідження мають орієнтуватися
на ринок, на потреби суспільства.
Інтернаціоналізація, тобто участь
у міжнародних проектах, міжнародна співпраця, між різними вишами — це теж вимога до науки.
Ми маємо бути конкурентними на
ринку наукових, науково-технічних
результатів, на ринку інновацій.
Тоді ми зробимо свій внесок у посилення конкурентоспроможності
національної економіки.
— Як на ці сучасні виклики має реагувати Львівська політехніка?
— Перше завдання, яке ми ставимо
перед собою, — гармонізація взаємодії освіти, науки, бізнесу та влади. Плануємо налагодження певного
діалогу з бізнесом, вже заплановані
щомісячні зустрічі з директорами

підприємств області, провідними
інженерами, тобто з потенційними
замовниками. Вже в лютому хочемо
зробити таку тематичну зустріч із
директорами підприємств концерну „Електрон“. Ще одним засобом
гармонізації з бізнесом та владою
є участь університету в інноваційних
заходах та програмах міста і регіону.
Це теж буде у нас пріоритетним напрямом.
Друге завдання — активізація
міжнародної наукової співпраці.
І тут уже теж дещо зроблено. Це,
передусім, удосконалення інфраструктури міжнародної наукової
співпраці. В університеті створено
Національний контактний пункт
програми „Горизонт 2020“ (європейська рамкова програма для досліджень та інновацій), з лютого
заплановано цикл семінарів для
всіх зацікавлених у подачі проектів
по тій програмі. Також залучаємо
молодих науковців — Раду молодих
учених, вони мають великі перспективи. Наше наукове товариство дуже
активне, ми задоволені їхньою роботою, вони хочуть розвиватися.
— 2009 року Політехніка отримала
статус дослідницького університету. Минулого року в „Аудиторії“ було
опубліковано Вашу статтю (у співавторстві з Анатолієм Педаном) про
створення Інституту винахідництва,
де обґрунтовуєте концепцію такої
структури. Які завдання і плани будуть реалізовані найближчим часом?
Що для цього потрібно?
— Скоро нас чекає процедура підтвердження статусу дослідницького
університету, а це ціла низка показників, які вимагають певної роботи.
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коротко
Маємо певні плани наукового вдосконалення. До речі, вони корелюють
із програмою ректора. Перше — реорганізація структури управління
науково-інноваційною діяльністю.
Оскільки наука має розв’язувати
конкретні завдання реальної економіки, ми говоримо не про наукову
діяльність університету, а про науково-інноваційну діяльність, тобто
під конкретного замовника, слово
інновація показує заземленість до
ринку. Має відбутися й оптимізація
витрат, і функціонування на засадах
маркетингу, і спрощення процедур
організації, планування науковоінноваційної діяльності.
Другий напрям — спрощення системи обліку та звітності наукової роботи, навчально-наукових та наукових підрозділів, тобто впровадження
інформаційної системи. Це вже частково робиться, відділ докторантури
та аспірантури вже перейшов на засади цієї інформаційної системи.
Ці два завдання — наша найближча
перспектива на 2015 рік, а дальша перспектива — розвиток інфраструктури науково-інноваційної діяльності.
Треба думати над створенням центру
трансферу технологій, наукового
парку, центру фундаментальних досліджень. Звісно, не все одночасно, бо
це потребує оновлення науково-дослідницької бази, вже є реально під-

готовлений проект із європейським
інвестиційним банком, ця підготовка
триває декілька років. У перспективі — Інститут винахідництва.
— Як Ви оцінюєте в цьому контексті
новий Закон „Про вищу освіту“?
— Головне — він відкриває самостійність університетам у контексті реалізації науково-інноваційної
діяльності. І ми повинні це максимально використати. Таку потужну
інституцію як Львівська політехніка
з її можливостями, кваліфікованими
кадрами та потенціалом треба тільки
спрямувати в потрібне русло, належно організувати роботу, запустити
бізнес-процеси — і я переконана, що
будуть хороші результати, Політехніка посилить свою позицію.
— Які є зараз перешкоди для реалізації
всіх цих планів?
— Мабуть, найбільшою перешкодою
завжди є байдужість людей, інертність. Якщо люди хотітимуть, все
можна зробити. Зараз є багато можливостей, якщо не в нас на ринку, то
є міжнародні проекти. Сьогодні на
тарілочці з золотим обідком вже ніхто не приносить, відчиняють лише
тому, хто стукає. Якщо людина бажає,
вона може навчитися, досягнути.
Спілкувалась Тетяна ПАСОВИЧ

роз’яснення

Вступникам
2015 року

М

ОН надало роз’яснення щодо
особливостей проведення
державної підсумкової атестації
й зовнішнього незалежного оцінювання у 2015 році.

Зокрема у відомстві нагадують, що у
2014/15 навчальному році атестацію
проводитимуть у письмовій формі з
навчальних предметів інваріантної
складової типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних
закладів. Завдання для проведення
атестації укладають навчальні заклади за рекомендаціями Міносвіти.
Обов’язковою є атестація з української мови, що проводиться у формі
зовнішнього незалежного оцінювання. До того ж результати ЗНО з укра-

їнської мови зараховуватимуться як
результат ДПА за курс повної загальної середньої освіти для всіх випускників старшої школи 2015 року. Випускники, які через поважні причини
не змогли скласти ЗНО з української
мови і літератури у час основної сесії,
мають пройти його під час додаткової
сесії. Відповідно атестат вони отримають пізніше.
Громадянам України, які проживають на тимчасово окупованій території, надається право пройти атестацію екстерном. При цьому атестацію
мають можливість пройти особи, які
зараховані на екстернатну форму
навчання.
Задля своєчасної реєстрації випускників для проходження ДПА з
української мови у формі ЗНО бажано, щоб випускники, які проживають
на тимчасово окупованій території,
прикріпилися до навчальних закладів
на екстернат до 10 лютого 2015 р.

Львівська політехніка посіла
шосте місце в консолідованому
рейтингу вищих навчальних закладів України 2014 року. Серед
вишів Львова та Львівщини вона
на другому місці. Такі дані оприлюднив Інформаційний ресурс
„Освіта. ua“. Політехніка на 6 місці у рейтингу „Топ-200 Україна“,
на 10 — в рейтингу Webometrics
та на 12–Scopus.
Триває конкурс на здобуття грантів
Президента України для підтримки наукових досліджень молодих
учених. Проведення конкурсу
Ф63 наукових проектів молодих
учених оголошують Міністерство
освіти і науки України та Державний фонд фундаментальних
досліджень. Про це повідомляє
сайт „Наука“ Львівської політехніки. Гранти можуть бути надані
на проведення як нових наукових
досліджень, так і тих, що є продовженням попередніх досліджень.
Грошовий розмір гранту становить: для докторів наук — 90 тис.
грн.; для докторантів — 75 тис. грн.;
для кандидатів наук — 60 тис. грн.
Кінцевий термін подання матеріалів — 20 лютого 2015 року.
Нинішні студенти одержуватимуть стипендії по-старому.
Нововведення стосуватимуться
лише майбутніх першокурсників.
Про це написав міністр освіти
і науки Сергій Квіт. „Ми розуміємо, що зміни потрібно втілювати зважено і поступово. Тому
сьогоднішні студенти отримуватимуть стипендії, які отримують
зараз“, — запевнив міністр.
Міністерство освіти і науки
скасувало звітність про нав
чально-виховну роботу. У відповідному листі йдеться про
зняття з контролю подання
обласними органами управління освітою звітності з питань
навчально-виховної діяльності
у галузях дошкільної, загальноосвітньої, професійно-технічної
та позашкільної освіти. У МОН
зазначають, що відтепер звітуванню підлягатимуть лише питання охоплення дітей загальною
середньою освітою, дошкільною
освітою, розширення мережі
дошкільних навчальних закладів,
своєчасної виплати заробітної
плати педагогічним працівникам.
За матеріалами інформагенцій
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справи господарські

Будемо в теплі
У
2014 році Львівська політехніка виграла грант на термомодернізацію гуртожитків
і адміністративних будинків.
Про це та справи господарські
розмовляємо із проректором
з навчально-виробничої роботи
Володимиром Крайовським.

— Наш університет брав участь
у конкурсі на грант Європейського
інвестиційного банку для розвитку
вишів України, — розповідає Володимир Ярославович. — Експертна
комісія на конкурсних умовах вибрала 7 українських вишів, серед
яких і наш. Зауважу, що ми змогли
виграти цей грант завдяки суттєвій
підтримці ректора Юрія Бобала,
працівників навчально-виробничої частини університету й заступника начальника НДЧ Лілії Жук,
яка курувала і далі займається цим
процесом.
— Які об’єкти розглядала конкурсна
комісія?
— На розгляд експертної групи ми
подали чотири проекти: будівництво навчально-наукового корпусу
по вул. Устияновича, спортивного
комплексу по вул. Лукаша, реконструкцію адміністративного корпусу колишнього заводу „Полярон“,
який буде переобладнаний під студентське житло, та енергоощадний
проект (заміна вікон, утеплення фасадів, встановлення сонячних колекторів, індивідуальних теплових
пунктів тощо). Банк наразі віддав
перевагу останньому проекту, який
уже пройшов експертизу. В лютому очікуємо комісію, яка зробить
аудит 22 наших об’єктів (9 гуртожитків і 13 навчальних корпусів).
У 2015 році завершимо роботу над
проектно-кошторисною документацією. Реалізація проекту розпочнеться у 2016 році і завершиться
через два роки. Загальна вартість
проекту — понад 5 млн. євро.
— Працівників університету цікавить, коли відновиться опалення приміщень…
— Подача тепла під час перерви
в навчанні була припинена з метою
заощадження енергоносіїв. Цьому
посприяла й плюсова температура

за вікном. При нульовій чи мінусовій
температурі тепло буде відновлене.
— Чи є ще в Політехніці корпуси, де
температура не підноситься вище
10 градусів?
— Так, є. У 5-му навчальному корпусі внутрішня система опалення має
стільки ж років, як і корпус. А прилади опалення, які вийшли з ладу,
можна замінювати лише в комплексі з усією опалювальною системою.
Є такі аудиторії і в 2-му навчальному
корпусі. При наявності коштів плануємо цю проблему вирішити.
— Які зміни відбудуться цього року?
— Користуючись відсутністю студентів, ремонтуємо коридори 4-го
навчального корпусу й центральну
сходову клітку, а також коридори
і сходову клітку в 7-му навчальному
корпусі. Завершуємо капітальний
ремонт 226 аудиторії головного
корпусу. Там заплановано встановити високоякісну мультимедійну
апаратуру, де в онлайн-режимі будуть проходити різні конференції,
тендерні процедури, захисти докторських дисертацій тощо. Якщо
вдасться здійснити заплановане, то
будемо одними з перших в Україні,
хто матиме таку аудиторію. Планували зробити косметичний ремонт
актової зали, однак виявилося, що
без капітального ремонту не обійтися, бо востаннє залу ремонтували
20 років тому. Освітленням і акустикою займаються спеціалісти під керівництвом проректора Дмитра Федасюка. За колористику відповідає
завідувач кафедри реставрації та архітектурної і мистецької спадщини
Микола Бевз. Маю надію, що оновившись, актова зала матиме справді величний вигляд, адже це — візитна картка нашого університету.
— Чи й справді Музей історії університету матиме нову прописку?
— Музей переселиться в 214 аудиторію головного корпусу. Всі будівельні роботи там уже зроблено.
В цьому приміщенні функціонуватиме й виставкова зала. Її концепцією
і наповненням займається директор
ІАРХ професор Богдан Черкес, адже
музейні експонати теж потребують
оновлення.

— Що буде на місці музею?
— Передбачається, що там знову
буде, як і колись, коридор.
— Як стосовно інших ремонтів у новому році?
— В лютому розпочинаємо освоєння
навчального корпусу по вул. Коновальця, 4, який маємо здати в експлуатацію до 1 вересня. Чимало об’єктів,
які через непроплати казначейства
не могли здати торік, плануємо завершити цього року. Серед них —
гуртожиток № 1 в Студентському
містечку (дасть додатково 200 місць
для поселення студентів). Продовжуємо ремонт приміщень із надбудовою корпусу на вул. Колесси,
в XIX корпусі ремонтуємо підвальне
приміщення і перший поверх кафедри РАМС, величезну 110 аудиторію,
де колись військова кафедра мала автомобільний клас, внутрішній дворик і аудиторію для Інституту права
і психології, підсилимо фундамент
і освоюватимемо XX корпус. Упродовж року дбатимемо й про енергоощадність. За кошти інвестора
ввели в експлуатацію котельню на
вул. Конюшинній, яка працює на
твердому паливі. Вона обігріває Технопарк, складські приміщення і автогосподарство. Думаю, що серед
вишів ми й тут — першопрохідці.
Для центральної котельні ще торік
придбали два нових котли іноземного виробництва. Увести їх в дію зможемо лише після того, як придбаємо
додаткове обладнання, підсилимо
фундамент. Сподіваюся, цього року
введемо в експлуатацію ще й іншу
котельню, що на вул. Самчука, яка
опалюватиме два спортивні комплекси XXI корпусу. Якщо дозволять
фінанси, збудуємо ще одну котельню
на твердому паливі для наших приміщень на вул. Колесси або Стуса.
Спілкувалася Катерина ГРЕЧИН
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онад 850 тисяч — стільки внутрішньо переміщених осіб із Донбасу і Криму нарахували в Україні
на середину січня. На Львівщині на кінець минулого року їх офіційно було приблизно 10 тис.
осіб, неофіційно — удвічі більше. Хто ці люди, що ми про них знаємо, а що — понавигадували?

Із „невідомого Донбасу“ —
на омріяну Львівщину
Усьому свої імена
Внутрішньо переміщені особи
(ВПО) — так юридично грамотно
називати тих, хто вимушено залишив свій дім, переїхав, але не покинув територію країни. І в медіа,
і в суспільному дискурсі, однак, їх
часто називають біженцями, таким
чином фактично визнаючи, що вони
прибули з неукраїнських територій
і відмовляючи їм у законних правах
громадянина України. Найбільше
переселенців знайшли притулок
у Донецькій, Харківській, Дніпропетровській областях.
На Львівщину, за результатами
опитування, переїхали переважно
вихідці з міст, із вищою освітою.
Основна їх проблема, зрозуміло, — відсутність житла. Більшість
„львівських“ ВПО орендує житло.
А соціальне — тимчасове житло,
надане благодійниками, приватними особами, за посередництва
держорганів, — отримало лише
3 . Є й такі, що не мають роботи,
елементарних речей. Про це під
час зустрічі у книгарні „Є“ розповів Станіслав Федорчук, журналіст,
громадський активіст із Донецька,
який тепер живе у Львові. Він організовував у Донецьку проукраїнські акції, як учасник Євромайдану
зазнав переслідувань з боку „ДНР“,
переховувався у Грузії. „Невідомому Донбасу“ ще раніше присвятив
книжку „Демонтаж лицемірства“.
Він фахово підходить до проблеми,
адже є аспірантом Інституту народознавства НАН України, відділу
соціальної антропології, який займається питаннями міграції.
— Звідки виникають проблеми,
конфлікти? Як на мене, головним
джерелом конфліктів у середовищі
тих 3 чи, можливо, 10  людей, які
мали гостру потребу в помешканні,
була відсутність державного фінансування попри декларації держави,
що обласні бюджети матимуть відшкодування від Міністерств фінан-

сів і економіки, — каже С. Федорчук. — У Львівській області низка
приватних підприємців, які мали
у своєму розпорядженні санаторії,
готелі, мотелі, запропонували свої
послуги, звичайно, очікуючи, що
держава відшкодує хоча б витрати
на комунальні послуги. На жаль,
Львівська область отримала всього
700 тис. грн. замість, за підрахунками експертів, потрібних 10 млн. Можемо сказати, що винне одне й друге
міністерство, однак, якщо подивитися на досвід Запорізької чи навіть
Донецької області, де кількість ВПО
є набагато більшою, побачимо: там
облради лобіювали виділення коштів — щоб відшкодувати витрати
тим, хто надав житло. Як на мене,
активність Львівської облради мусила бути набагато більшою. З іншого боку, звичайно, є негативні
очікування громадян щодо ВПО;
цьому сприяє зокрема обговорення, тиражування в соцмережах, локальних медіа негативних фейкових
і справжніх історій та ототожнення
окремих осіб із цілою групою ВПО.

Підступні узагальнення
Проаналізувавши медіаматеріали
про ВПО, зокрема відеосюжети телеканалу ZIK, С. Федорчук резюмував:
показують переселенців і „добрих“
(переважно родини, жінки з дітьми, „дуже канонічні“: патріотичні,
працьовиті, згодні на всякі умови),
і „поганих“ (не хочуть воювати,
жити у сільській місцевості, не шанують місцевих традицій, нахабні, невдячні тощо). Небажання ВПО їхати
в село можна пояснити: це переважно вихідці з міст, у селі не знайдуть
роботи (аналогічно є в інших країнах). У висвітленні проблем ВПО
українські журналісти, за словами
С. Федорчука, часом грішать негативними оціночними судженнями
(вже у заголовках), „мовою ненависті“, недотриманням норм зйомок
(часто люди зненацька заскочені

камерою). Деякі проблеми (як-от
труднощі з влаштуванням дитини
у дитсадок) подаються так, наче винні у них переселенці, і раніше Львів
нічого схожого не знав… Куди продуктивніше звертати увагу на позитивні історії конкретних людей та
сімей: це дозволяє і ліпше зрозуміти
ситуацію на сході, і допомогти декому вирішити поточні проблеми.
Медіа, на думку С. Федорчука, „не
„швидка допомога“ для ВПО, однак
можуть впливати в найкритичніших
ситуаціях і бути посередником між
суспільством і ВПО“. Журналіст розвіює також популярний стереотип:
всі, хто залишився на окупованих територіях, — „зрадники“; там, каже,
є старші люди, яким нікуди їхати, лежачі хворі й ті, хто за ними доглядає,
ті, хто, ризикуючи щодня життям,
працює на український інтерес. „Їх,
можливо, не більшість, однак вони є“
і „хочуть залишитися громадянами
до кінця“.
Проблема ВПО — складна і довго
термінова. Тим часом більшість
ВПО, що замешкали на Львівщині,
хотіли б залишитись, чимало раніше
„мріяли жити тут“. У перспективі це
частина місцевої громади, тож раціонально, наголошує С. Федорчук, не
переказувати страшилок про неадекватних „понаєхавших“, які „знайома
почула від знайомої“, не вішати на
кожного прибулого брудні ярлики
і не боятися, що ВПО змінять тутешній штиб життя, адже їх кількість не
є критичною, а місцевий соціум —
самодостатнім і доволі комфортним:
— Я дуже люблю Львів, бо попри
те, що тут панували різні режими,
влади, рідко кому вдавалося нав’язати свою волю, навіть силою, тому
що була місцева громада, традиції,
любов до свого. І саме цією любов’ю
вдавалося переконувати приїжджих — людей різних національностей, політичних поглядів — бути
сумирними, толерантними.
Ірина ШУТКА
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а виявляється…

Наше місто старше, ніж ми думали
С

лов’янські поселення над Полтвою існували задовго до першої літописної
згадки про Львів 1256 року. Про це свідчить житло з піччю-кам’янкою, яке
археологи Рятівної археологічної служби Інституту археології НАН України
виявили під час розкопок за адресою вулиця Весела, 5. Такі артефакти є однією
з найголовніших ознак поселень Празько-Корчацької культури V–VII століть.

Дослідження цієї території, на якій раніше був
будинок XIX століття,
в межах підготовки до будівництва нового готелю
археологи проводять від
жовтня 2014 року. І виявили там багато археологічних об’єктів.
— Можемо сказати, що
тут були поселення ранньозалізного часу (приблизно
VII століття до н. е.). Також ми виявили поселення
Празько-Корчацької археологічної культури V–VII
століть. Трошки вище —
Лука-Райковецької культури, яка на наших теренах
датується VIIІ—X століттями і є перехідною до руської культури Княжої доби.
Поселення Княжої доби,
які також тут були, — пласт
археологічних об’єктів,
синхронний з офіційною
датою заснування Львова, якщо орієнтуватися на
літописну згадку. Отже,
маємо такий потужний
слов’янсько-руський горизонт, — розповідає археолог Євген Ткач.
Празько-Корчацька
культура — це перша достеменно слов’янська культура
на теренах Східної Європи.
Фахівці стверджують, що

знайдена піч-кам’янка сама
собою не є унікальною для
Західної України. Від початку ХХ століття на Львівщині поселення перших
слов’ян розкопані, певно,
краще, ніж будь-де в нашій
країні. Цікавою та цінною
ця знахідка є з точки зору
історії власне самого Львова, адже вона підтверджує,
що слов’янські поселення над Полтвою існували
дуже давно.
— Багато з нас звикли
пов’язувати заснування
Львова з першою літописною згадкою про нього.
Однак у 1256 році місто
згадують як уже існуюче.
Є ще версія, що виникло
воно приблизно на півстоліття раніше: начебто місто
заснував Данило Галицький
і назвав його на честь сина
Льва, який 1247-го одружився з дочкою Угорського
короля Белли IV — Констанцією. Але археологічні дослідження довели,
що історія поселенського
комплексу Львова набагато давніша. Тобто місто
існувало над річкою ще до
переназвання. Найбільше інформації про це дали
розкопки 1992 року, які
відбулися там, де мали спо-

рудити готель „Золотий
лев“, тобто під нинішнім
ринком „Добробут“. На
місці розібраної забудови
там провели наймасштабніші дослідження за всю
історію Львова. Я брав
у них участь. Під час цих
розкопок уперше виявили
не тільки напластування
XIII–XIV століть, а й підтвердження того, що тут
були поселення V, VI, VII,
VIII, IX століть. Тобто весь
слов’янський період. Найдавніше поселення цієї частини правого берега річки
Полтви, яке ми там виявили, також, як і на вулиці Веселій, з VI століттям до нашої ери. Від „Добробуту“ до
Веселої, 5 — невелика відстань. Ці поселення могли
тягнутися по березі Полтви. А часова тяглість заселення територій свідчить,
що Львів як поселенський
комплекс має набагато
давнішу історію, ніж дата
першої літописної згадки.
Тобто Львову не 759 років.
Його літочислення можна
починати з V–VI століття.
Це вже двічі підтвердили
археологи, — каже доцент
кафедри історії України
та етнокомунікації ІГСН
Святослав Терський, який
30 років за сумісництвом
працює науковим співробітником у відділі археології Львівського історичного музею.
1992-го під „Добробутом“ археологи виявили
два житла Празько-Корчацької культури: одне
з IV–V, друге — з VI —
початку VII століття.
Піч-кам’янку з одного із
цих давніх помешкань
Святослав Терський власноруч розібрав і перевіз

до Львівського історичного музею. Наразі її немає
в експозиції, але в будьякий час музейники можуть відновити цей артефакт за схемами та світлинами, зробленими під час
розкопок.
— На жаль, законсервувати й експонувати на місці
віднайдену стару забудову
Львова не вдалося. Йшлося про те, щоб збудувати
4-поверховий підземний
паркінг у готелі „Золотий
лев“, де за склом можна
було б оглянути результати
археологічних розкопок.
Під „Добробутом“ досі є те
4-поверхове підземелля.
Але австрійський інвестор,
який мав будувати готель,
на жаль, збанкротував
і більше жодної мови про
консервацію не було. Тож
дерев’яні будівлі, які ми
розкопали, розібрані. Багато матеріалів потрапили
до музею археології Інституту українознавства
ім. І. Крип’якевича НАН
України. Львів — найбільший туристичний центр
України. Прикро, що в нас
немає ініціативи зберегти
археологічні знахідки законсервованими так, як це
робиться на Заході, — вважає археолог-політехнік.
Піч-кам’янку, знайдену
на Веселій, 5, найімовірніше теж передадуть до
музею археології Інституту українознавства, а самі
розкопки триватимуть ще
близько місяця. В археологічній експедиції, якою
керує заступник директора Рятівної археологічної
служби Інституту археології НАН України Микола
Шніцер, також бере участь
представник Політехніки — аспірант кафедри
історії України та етнокомунікації ІГСН Андрій
Підкович.
Анна ГЕРИЧ
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народний синоптик

Коли ж прийде весна?
С
еред різних прикмет визначення погоди ми чи не найбільше
намагаємося дізнатися, чи скоро прийде весна. Очевидно,
тому, що її ми очікуємо найбільше, навіть якщо зима була відносно тепла. Дуже популярним синоптиком у цьому є бабак.
У Львівському дитячому еколого-натуралістичному центрі
живуть аж три такі тваринки. Про них розповідає директор
центру Ігор Антахович.

Бабаки у Львові
У давні часи в Карпатах водилися бабаки альпійські. А в північно-східній частині України можна
зустріти бабака степового. Перший
„сучасний“ бабак у Львові з’явився
28 лютого 2008 року. Історія його
появи досить цікава. У нашому місті
гастролювала пересувна зоологічна
виставка. Одна львівська журналістка звернула увагу на бабака і вирішила купити його для себе. Скажу,
що ці тварини на вигляд дуже милі,
цікаві, кумедні, до того ж, бабак
Мишко легко контактував із людьми. Попри те, він проявляв характер
гризуна — вночі постійно товкся
в клітці, старався з неї вискочити
(кілька разів йому таки це вдавалося!), робив шкоду. У сім’ї почалися непорозуміння — і журналістка
принесла Мишка до нас. Тут він чудово прижився. У січні наступного
року з інтернету ми дізналися, що
2 лютого у світі відзначають День
бабака. І вирішили започаткувати
це свято у себе, щоб дітям було цікаво. Звісно, ніхто не думав робити
на цьому піар, запрошувати журналістів. Однак про те подбала колишня Мишкова господиня. Так ми два
роки поспіль 2 лютого пробуджували бабака. Але згодом вирішили, що
це доречніше робити 15 лютого, на
Стрітення за Східним календарем,
адже 2 лютого — Стрітення за Західним календарем.
Така сама традиція є на Харківщині, де у селищі Гайдари Зміївського
району, на біостанції університету
ім. Каразіна, живе бабак. І там його
будять 2 лютого. У Харкові — більший вплив континентальної погоди,
російських повітряних мас, а в нас —
Атлантики. Тому там доречніше віщувати весну 2 лютого.
Після першого пробудження
бабака впродовж півроку ми отримали ще й двох самок. Одну подарував фермер із Тернопільщини,

який вирощував бабаків у своєму
господарстві. А другу купив відомий бізнесмен на прохання своєї
внучки. Так у нас утворилася сім’я
бабаків. 2013 року самки загинули
за віком — у них випали зуби-різці,
без яких гризуни не можуть споживати достатньо їжі, поступово худнуть А через рік відійшов і Мишко.
Ми відразу ж почали шукати заміну.
У цьому нам допомогли харківські
тераріумісти. Так із господарства
Харківщини ми отримали двох молодих самок й одного самця.

У зимовій сплячці
Цього року наші бабаки пішли
спати аномально рано — цьому
посприяло перше похолодання
в жовтні. Тварини пробуджуються
приблизно раз на три тижні, щоб
поїсти і сходити в туалет. Однак
це не є повноцінне пробудження —
бабаки перебувають у напівсплячому стані. На жаль, через довгий
період сну, а також те, що молоді гризуни ще не встигли набрати
достатньо жиру, нам доводиться
постійно спостерігати за їхнім
станом. Коли у січні була відлига,
а наші підопічні прокинулися поїсти, ми вирішили, що бабаків треба перевести з вуличного вольєру
до неопалювального приміщення,
в якому все-таки вища температура, ніж надворі. Тепер наші тварин-

ки не витрачають енергії на обігрів.
Звісно, продовжуємо стежити за
їхнім станом. Самця, якого також
назвали Мишком, тримаємо окремо. Оскільки він трохи активніший,
частіше прокидається, то саме його
плануємо спробувати розбудити на
Стрітення.

Прогнозують погоду
Неможливо передбачити, як 15 лютого поведеться наш бабак, чи зможемо його взяти на руки, як це було
дотепер, адже ще достеменно не вивчили його характеру і поведінки.
Що ж повинно відбутися цього
дня? Зазвичай бабак відчуває продовження світлового дня і зростання температури повітря, тому йому
вже хочеться прокидатися зі зимової сплячки. Це буде перший вихід
цього гризуна із нори в природу. За
поведінкою бабака прогнозуємо подальшу погоду, те, наскільки швидко
прийде весна. Отож, якщо тварина,
вийшовши з нори, свисне, побачить
свою тінь, злякається її і вирішить
заховатися назад, то весна прийде
швидко, в межах чотирьох тижнів.
Якщо ж бабак не побачить власної
тіні, поводитиметься кволо, не свистить, майже не реагує на довкілля,
то це означає, що весну можна очікувати не раніше, ніж за шість тижнів.
Щодо правдивості прогнозу бабака, то це питання відносне. Бо всі
народні прикмети мають певний відсоток вірогідності. За нашими підрахунками, прогнози бабака справджуються на 70 відсотків, адже його
поведінка залежить не лише від погоди цього дня, а й від стану самої
тварини, наскільки вона добре харчувалася торік, скільки має сили тепер, після зимівлі, як почувається, чи
достатньо їла попередніми разами
перед пробудженням, чи в організмі
залишилися запаси.
Прогнози львівського і харківського бабака не збігаються. Це не
дивно, адже для Львова і Харкова
притаманна різна погода. Тому закономірно, що весна до Східної і Західної України може прийти по-різному. Однак за спостереженнями,
львівський бабак прогнозує точніше.
Записала Ірина МАРТИН
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український рід

„Наші предки передали нам у крові
непокірність і почуття справедливості“
„У нас забрали
свободу, але гідність
ми зберегли“

SSКатерина Зарицька

Катруся Зарицька. Подружжя Зарицьких мало
єдину доньку Катерину,
відому діячку ОУН.
Катруся народилася 3 листопада 1914 року
у Коломиї. Освіту здобувала в Тернопільській
українській державній гімназії, а згодом, коли сім’я
переїхала до Львова, продовжила студії у приватній
жіночій гімназії сестер-василіянок.
Вчилася дуже добре.
Мала гострий розум, твердий характер і непохитну
волю. У травні 1932 року
успішно склала іспит зрілості та вступила до Львівської політехніки на відділ
земельної та водної інженерії.
Її невістка Люба вже
в роки Незалежності знайшла в обласному архіві
матеріали Пласту, серед
яких була справа Катерини Зарицької. Там зокрема відзначено, що
1932 року вона „увійшла
у бойову розвідувальну дівочу п’ятірку, яка була задіяна у зборі інформації,
стеженні та бойових діях.
12 травня 1934 р. Катруся
залишила пакунок з вибухівкою у промосковській

газеті „Праця“. Після її
відходу пакунок вибухнув.
У ті часи вона була дуже
радикально налаштована“.
15 червня 1934 року
у Варшаві було вбито міністра внутрішніх справ
Польщі Броніслава Пєрацького, на якого українські
націоналісти покладали
відповідальність за ганебну пацифікацію України
1930 року. А вже 8 листопада двадцятирічну Катрусю
заарештували і звинуватили у сприянні втечі Гриця Мацейка — виконавця
атентату. Так розпочався
відомий на весь світ „Варшавський процес“, який
увійшов в історію передусім тим, що обвинувачені і свідки відмовилися

але за амністією
кару замінили на
довічне тюремне
ув’язнення. Катерина Зарицька тоді
„отримала“ 8 років
тюрми, та апеляційний суд зменшив кару на 4 роки.
З 25 травня по
27 червня 1936 року SSКатерина Зарицька з сином
Богданом, 1943 р.
відбувся ще один
суд, але вже у Львові. Ка- резні 1940-го, „визволитерині присудили ще 5 ро- телі“ постукали в їхній
ків, але після всіх апеляцій дім, забрали обох і відвезокружний суд замінив ви- ли в тюрму на Лонцького.
рок на чотири з половиню Біля брами вони попрощароки.
лися і більше ніколи в житВідбуваючи покарання ті (!) не зустрілися.
у Станіславській в’язниці,
2 вересня 1940 року
Катря зустріла товариша в тюрмі „Бригідки“ Катрудитячих років Михайла ся народила сина Богдана.
Сороку. Він співав у цер- Там немовля провело перші вісім місяців життя. На
щастя, його обминула доля
вихованців радянських
сиротинців, де з дітей політв’язнів намагалися зробити манкуртів. Стараннями Мирона Зарицького
хлопчика вдалося забрати
з в’язниці під опіку дідуся
і бабусі.
У червні 1941-го, перед
наступом гітлерівських
військ, енкаведисти масово розстрілювали в’язнів.
Катрусі чудом вдалося
втекти, при чому вона ряSSКатерина Зарицька, Надія Світлична, Дарія Гусяк
тувала інших.
Непохитна молода жінговорити польською мо- ковному хорі при тюремвою: „Коли до зали суду ній капличці, куди вона ка працювала в підпіллі
уведено студентку Віру ходила на богослужіння. і під час німецької окупаСвєнціцьку, вона приві- Між молодими людьми ції, і після другого приходу
тала підсудних окриком спалахнуло велике кохан- „визволителів“, хоч могла
„Слава Україні!“ і почала ня, яке зміцнювали спільні емігрувати за кордон. Вона
говорити українською мо- погляди і рішучість здобу- виконувала доручення гевою, за що її відразу засу- ти для України волю.
нерала Тараса Чупринки,
дили на 10 днів ув’язнення,
Після розподілу Поль- створила і очолила Украа за оклик „Слава Україні!“ щі між Гітлером і Сталі- їнський Червоний Хрест
додали ще одну добу тем- ном Катерина та Михайло при УПА. 1945 року Прениці“.
вийшли з в’язниці і 5 ли- зидія УГВР нагородила її
Богдан Сорока доклад- стопада 1939 року взяли Срібним хрестом заслуги.
но описує цей процес, коли шлюб у соборі Св. Юра.
21 вересня 1947-го,
Степана Бандеру, Миколу Настали щасливі дні по- коли йшла до Ходорова
Лебедя і Ярослава Кар- дружнього життя. Та вже з підпільної штаб-кварпинця засудили до смерті, через чотири місяці, в бе- тири Романа Шухевича
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в Княгиничах, енкаведисти намагалися її затримати. Безстрашна зв’язкова
смертельно поранила одного з них, а сама проковтнула ампулу з ціанкалієм.
Однак її врятували — для
того, щоб допитувати і катувати. По ночах били,
а вдень не давали спати.
Після багатомісячних знущань Катерину Зарицьку
засудили на 25 років конц
таборів, а згодом замінили на тюремне ув’язнення.
Кару відбувала у Володимирській тюрмі. І тільки
1969 року клопотаннями

світової громадськості
в’язничний режим замінили на суворий конц
табірний. Вона відбула
весь повний термін до
останньої його секунди.
На волю вийшла 21 вересня 1972 року — через рік
після того, як поруч у мордовському таборі помер
коханий Михайло, з яким
їй навіть не дали попрощатися.
Та й яка то була воля!
Повернутися додому не
дозволили, важко хвора
і виснажена, вона змушена була поселитися у Во-

просвіта

SSКатерина Зарицька, 1960 р.

лочиську Хмельницької
області, де доживала дні
разом зі ще однією зв’язковою Шухевича і теж
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25-літньою бранкою Дарією Гусяк. Довідавшись,
що незламна оунівка невиліковно хвора, кагебісти пробували її зламати, вимагаючи публічно,
через газету, відмовитися
від своїх переконань, але
Катерина Зарицька не зреклася ідеї, за яку віддала
все своє життя. Померти
„дозволили“ у Львові вже
в час горбачовської „перестройки“ — 29 серпня
1986 року.
Ярослава ВЕЛИЧКО
Початок у ч.1. Далі буде

вшанували героїв

„Крути, Крути — вас не забути“

М

олитвою, військовими почестями та смолоскипною ходою — так поминали в Україні 29 січня
перших українських „кіборгів“ — Героїв Крут.

Ветерани УПА, громада
Львова, мер міста Андрій Садовий, голова
Львівської обласної ради
Петро Колодій, голова
Львівської облдержадміністрації Олег Синютка,
перший заступник Голови
Верховної Ради України
Андрій Парубій разом із
курсантами Львівського військового ліцею ім.
Героїв Крут прийшли на

Личаківське кладовище,
щоб віддати шану учаснику бою під Крутами Ігорю
Лоському.
Після покладання квітів відбулася поминальна
молитва за тими, хто поліг
у нещадному бою під Крутами, та всіма українцями,
які віддали життя за незалежність нашої держави.
Вшанування героїв продовжилося у ліцеї ім. Ге-

роїв Крут, де пройшов вечір-реквієм.
У цей день у Національному музеї-меморіалі „Тюрма на Лонцького“
відбувся вечір „Крути —
бій за майбутнє“. Присутні мали нагоду послухати
лекцію наукової співробітниці музею та Центру
досліджень визвольного
руху Олесі Ісаюк „Крути:
недоусвідомлена перемога“. Дослідниця історії
пропонує „до-усвідомити“
Крути не як топос поразки,
а перемоги, вектор котрої

спрямований у майбутнє,
стверджуючи, що крутянці — аналог „кіборгів“
наших днів. Учасникам
заходу продемонструвили екранну кінологію про
Крути (добірка відеосюжетів та документальних
фільмів). Завершився захід
спільною молитвою.
У Києві на Аскольдовій могилі пройшла поминальна панахида та мітинг, у якому взяли участь
представники найвищої
влади країни.
Ввечері Львів, Київ,
Херсон, Дніпропетровськ,
Запоріжжя, Слов’янськ
вшанували героїчних
крутян велелюдними
смолоскипними маршами. У Львові в ході взяли
участь близько півтисячі
львів’ян, серед яких юнаки
та чоловіки Українського
добровольчого корпусу,
футбольні фани, молодь
із різних громадських організацій. Люди пройшли
маршем від площі Ринок
до пам’ятника Степанові
Бандері, вигукуючи гасла
„Крути, Крути — вас не
забути“, „Слава Україні —
Героям Слава“, „Слава нації — смерть ворогам“.
Підготувала Наталія
ПАВЛИШИН
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пам’ять роду

Політехнік Іван Пащак
відкрив музей у батьківській хаті

С

правжню хату-музей народного побуту у рідному обійсті в селі Черневе Мостиського району облаштував завідувач лабораторії Інституту економіки та
менеджменту Львівської політехніки Іван Пащак. Наприкінці січня господар
запросив туди представників Товариства „Просвіта“ Львівської політехніки та
всіх охочих колег-викладачів ІНЕМ і при нагоді презентував авторську книгу
спогадів і фактів про свою малу Батьківщину.

| Світлини Анни Герич

Іван Олексійович зустрічав
гостей у столітній родинній просторій дерев’яній
хаті. Час у її стінах ніби
зупинився: під вишитими
рушниками там висять старі репродукції ікон, чорно-білі родинні світлини,
у кімнатах — дубові ліжка, розмальована скриня,
бамбетель, велика шафа,
в якій поскладане домоткане полотно, висять дідусів кожух і вишиті сорочки
початку ХХ століття. Багато глиняного й дерев’яного
посуду Іван Олексійович зібрав у кухні, де чорніє отвір
побіленої вапном старої
печі, в яку колись його тітка
Катерина — остання власниця будинку — на лопаті
клала випікати смачні гречано-картопляні пироги.
У стайні, стодолі й мурованій пивниці творець
родинного музею зібрав
найрізноманітніші знаряддя праці: жорна, веретена, прялки, маснички,
ткацький верстат тощо.
— Більшість речей, які
є в цій хаті, зберегла моя
тітка Катерина. Після того,
як вона померла 2005 року,
я почав облаштовувати тут
музей народного побуту.

В скрині знайшов родинні
документи, старі записи.
Мій прадід по материнській лінії Андрій Лутчин
1906 року очолив сільську
делегацію, яка брала участь
у прощі в Єрусалим, яку
оголосив Митрополит Андрей Шептицький. Багато
представників нашого роду
свого часу були багатими,
мудрими і шанованими
людьми, бо в родині з покоління до покоління передається культ знань. Написати історію свого роду
я задумав давно. А вона тісно переплетена з історією
села, тому книга „Черневе
у вирі часу. Спогади і факти“ вийшла доволі об’ємна.

Крім родинних документів,
я використав архівні дані,
інформацію з церковних
книг (від 1810 року), спогади односельців, — розповідає Іван Пащак.
Хата-музей у Черневому
ще не має офіційного статусу. Але голова сільської
ради Надія Федевич вважає:
щоб зберегти її силами громади, садиба мала би стати
філією районного історичного музею.
— Наразі хату-музей
Івана Пащака відвідують
місцеві школярі в межах
уроків історії. Офіційно
туристичного маршруту, до якого можна було б
її долучити, через наше

село не існує. Однак у нас
є цвинтар часів Першої
світової війни. 2012-го
року за сприяння Тірольського відділення Австрійської меморіальної організації „Чорного хреста“ там
зроблено реконструкцію.
А 2014-го, під час свого
другого візиту, австрійці вели мову про те, щоб
цвинтар потрапив до мапи
історичних туристичних
об’єктів. Сподіваємося, це
невдовзі вдасться здійснити. Я також тішуся, що
в нашому селі є людина,
яка написала його історію, бо часи змінюють усе,
а книжка залишається, —
вважає Надія Федевич.
Поширювати інформацію про хату-музей свого
працівника серед студентів та викладачів обіцяють
і політехніки.
— Думаю, саме тут
наша молодь може побачити, як формувалася
українська нація, як жило
селянство. Переступивши
поріг цієї оселі, я відразу
відчула, ніби повертаюся
в своє дитинство. Тут пахне, як у бабусиній хаті. Це
дух нашого селянства, яке
створило і зберегло велику
частку національної свідомості, — каже Надія Любомудрова, старший викладач кафедри менеджменту
персоналу та адміністрування ІНЕМ, заступник голови Товариства „Просвіта“ Львівської політехніки.
У хаті-музеї Івана Пащака вже ніхто не мешкає.
Але господар часто сюди
навідується: щороку обробляє 30 арів землі, збирає
плоди з 200-літньої груші,
втамовує спрагу чистою
холодною водою з батьківської криниці під високим
„журавлем“.
Анна ГЕРИЧ
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громадська діяльність

наш календар

Орієнтир — допомога
українським військовим
П

5.02.1919 — Директорія і уряд УНР
були змушені покинути Київ i переїхати до Вiнницi.
5.02.1940 — померла Софiя Русова, талановитий педагог-просвiтитель iз свiтовим iм’ям.
5.02.1977 — заарештовано членiв
Гельсинської групи М. Руденка
й О. Тихого.
6.02.1903 — народився Юрій
Шовкопляс, український письменник.
7.02.1804 — народився Микола
Маркевич, український історик,
письменник, етнограф.
7.02.1933 — помер Микола Садовський (Тобілевич), видатний
український актор i театральний
діяч, письменник i перекладач.
8.02.1106 — князь Володимир Мономах уклав перший дидактичнохудожнiй твір княжої РусиУкраїни „Повчання“.
8.02.1822 — народився Опанас
Маркович, український фольклорист i етнограф, член Кирило-Мефодіївського братства.
8.02.1918 — росiйськi війська під
командуванням М. Муравйова
окупували Київ. Унаслідок більшовицьких погромів та масових
розстрiлiв загинуло близько
5000 українців.
9.02.1932 — помер Дмитро Багалiй, видатний учений, дослідник Слобiдської України.
9.02.1937 — помер український
письменник Юлiян Опiльський
(справжнє прізвище Юрій Рудницький).
10.02.1896 — народився Василь
Вишиваний (справжнє прізвище
Вільгельм фон Габсбурґ), український поет, загинув у сталінському ГУЛАГу.
10.02.1900 — створено першу
в Україні політичну партію —
Революційну українську партію
(РУП), засновником якої був Микола Міхновський.
11.02.1670 — народився Самiйло
Величко, український козацький
літописець.
11.02.1908 — помер Анатоль Вахнянин, український композитор
i письменник, громадський діяч.
11.02.1989 — у Києві відбулася
Установча конференція Товариства української мови ім. Т. Шевченка (пізніше — Всеукраїнське
товариство „Просвіта“).

одії в Україні дещо видозмінили напрям діяльності молодіжних та громадських спільнот. Щораз більше молодь вибудовує свою роботу довкола допомоги військовим. Свою лепту в підтримку наших вояків внесла
Організація української молоді „Спадщина“.

— Щороку на Різдво ми готуємо кілька вертепів. Цьогоріч було три: наймолодший (учасники по 10–12 років),
середній (13–15) і старший. Завжди
пишемо нові сценарії, вигадуючи
щось оригінальне. Наприклад, цього
разу я був режисером вертепу, то додав роль мами Ірода, яка своєю надмірною опікою над царем вносила
комедійні елементи. Ми виступали
в центрі міста, брали участь у параді
вертепів, а також відвідували наших
військових у лікарні, — розповів голова вишкільного напрямку Андрій
Каспшишак. — Наша організація неприбуткова, тож не можемо серйозно фінансово допомогти українській
армії, тому вирішили, що підтримуватимемо морально. Разом зі своїми
вихованцями ми записали відеозвернення до наших вояків: висловлювали їм слова підтримки, дівчата співали українські пісні, а в час різдвяних
свят прийшли до них із вертепом.
Враження від зустрічі були досить
непрості: ми бачили пригніченість,
навіть безнадію. Адже одне — вилікуватися від фізичних вад, а зовсім
інше — морально це все пережити.
Ще раніше разом із нашими виховниками власноруч виготовляли листівки, а зараз плетемо маскувальну

сітку, щоб можна було накрити навіть
танк.
Свою дальшу діяльність молодь зі
„Спадщини“ також орієнтуватиме на
допомогу українським солдатам. Зараз узгоджуватимуть із керівництвом
лікарні можливість хоча б кілька разів
на тиждень відвідувати поранених,
організовувати вечори поезії, пісенні зустрічі, щоб під акомпанемент
гітари могли всі разом поспівати, переглядати фільми, зокрема й сучасні
українські.
— Окрім громадської роботи, ми
завжди влаштовуємо табори для учасників нашої організації (влітку це
два тижні, а взимку — вихідні). Зараз
мусили дещо відтермінувати проведення табору, бо завжди їхали в гори
кататися на лижах, а цього року зима
малосніжна, то ж чекаємо сприятливої
погоди. Та ми не лише розважаємося,
а й вчимося: історія, народознавство,
мандрівництво — ази для учасників
організації. Раніше в нас були осередки в багатьох областях України, зараз,
на жаль, залишилися лише на Львівщині, але ми співпрацюємо з молоддю
з різних куточків країни, — завершив
розмову Андрій.
Наталія ПАВЛИШИН
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молодіжна політика

ініціативи

коротко

Плацдарм для розвитку
студентства
О

До відзначення 200-річчя
з дня народження о. Михайла
Вербицького львівська громадськість вирішила спорудити
цьому видатному релігійному
та культурному діячеві пам’ятник. Журі визнало переможцем
проект львівських скульпторів
Андрія та Володимира Сухорських. Пам’ятник встановлять
у сквері на розі вулиць М. Вербицького та Генерала Чупринки.
До Львова з особистої захристії Папи Римського прибула
унікальна реліквія, яка за всю
свою історію перебування
у Ватикані вдруге покинула
його. До 15 лютого оригінал-святиню — Нерукотворний образ
Ісуса Христа — виставлено до
почитання у соборі святого Юра.
Відвідати святиню можна щодня
з 7.00 до 23.00. Нерукотворний
образ Ісуса Христа 30 січня відкрив Глава УГКЦ Блаженніший
Святослав (Шевчук) у співслужінні з владиками Синоду УГКЦ.
Бійці, особливо ті, які були
поранені чи пройшли через
пекло полону, можуть віднайти духовну рівновагу чи відновити свій стан у монастирях
УГКЦ на Івано-Франківщині
та Львівщині. Духовна віднова — це триденне навчання,
молитва, роздуми над Святим
Письмом. Саме цього нині
найбільше потребують бійці,
вважають монахи.
Лютий з ініціативи Ліги українських жінок обрано місяцем
українських героїнь. У ньому
народилися чи трагічно пішли
з життя українські жінки, які
залишили після себе славний
слід. До таких найталановитіших
і наймужніших дочок України
належать письменниця Леся
Українка, десятниця УСС Ґ. Дмитерко, яка поруч із хорунжою
О. Степанів, хорунжою С. Галечко,
стрільцями М. Якимович, Н. Гев
ко, О. Когут, Ю. Скорубською,
М. Бачинською, Д. Зілинською
стала символом жіночої військової звитяги України. У цьому ж
місяці пішли з життя славні
українські патріотки Н. Винників,
Д. Гнатківська, О. Антонів, М. Лаврів, Н. Шухевич. Також у лютому
розстріляли в Бабиному Яру
письменницю Олену Телігу.

б’єднати студентську молодь, створити простір, де було б не просто
цікаво „відірватися“, а й мати про що поговорити, знайти спільні теми
для обговорення, ідеї для втілення — такі цілі має інженер відділу молодіжної політики та соціального розвитку Богдан Бобак, який займається
реорганізацією та змістовим наповненням діяльності Студентського клубу
Львівської політехніки, що діє у Студмістечку.

Незадовго до канікул
розпочав діяльність
Студентський фотоклуб, який об’єднав
не лише тих, хто вміє
і любить фотографувати, а й тих, хто прагне
осягнути фотомистецтво.
— Минуло
ще
порівняно небагато
часу, та ми вже встигли провести кілька
занять. Зараз основну
увагу приділяли технічним питанням. Приємно, що учасники не просто
приходили послухати, а й самотужки
назбирували цікавий матеріал, і ми
мали можливість подискутувати. Також студенти пропонують багато цікавих ідей, які, в міру можливостей,
намагатимемося втілити. Окрім теоретичних занять, плануємо і практичні. Так серед перших — оновлення фотографій на стендах усіх профбюро,
а в час різдвяних свят практикувалися
робити репортажні фото, — розповів
Богдан Бобак. — Звичайно, наразі не
всі учасники нашого фотоклубу мають
високий рівень майстерності фотографування, але в них є головне — бажання. Кількість зацікавлених щораз
збільшується, хоча таких, хто постійно приходить, — 12 осіб, та щоразу
з’являються нові люди.
Фотоколуб — це перший етап реорганізації діяльності Студентського
клубу. Вже зараз Богдан має чимало
цікавих ідей.
— Попередньо я вже обговорював пропозиції з очільником Колегії
та профбюро студентів і аспірантів
Львівської політехніки Богданом Поліщуком та заступником директора
Студмістечка Ігорем Якубовським. Зараз як ніколи важливо, щоб молодь не
просто просиджувала вільний час за
комп’ютером, а прагнула використовувати кожну хвилину для саморозвитку. У клубі студенти не лише матимуть

змогу долучатися до
вже створених гуртків,
а й самі ініціюватимуть
заходи, поїздки, об’єднання. Молодь зможе
самостійно випробовувати свої організаційні здібності. Серед
моїх знайомих є багато творчої молоді, для
якої справді актуальними є питання, куди
спрямувати творчий
потенціал, де можна
навчитись чогось нового, познайомитися з однодумцями. Тому закликають
молодь до обговорення, продукування ідей розвитку Студентського клубу
в такий формат, щоб студентам було
цікаво і хотілося туди приходити, —
додав мій співрозмовник.
Центр студентського дозвілля, який
планують створити на базі Студентського клубу, матиме декілька напрямів:
розважальний, туристичний, історико-краєзнавчий, духовний та науковий.
Передбачено можливість проведення
виставок, зокрема й робіт учасників
фотоклубу, а також персональних виставок творчих робіт студентів-політехніків. Невід’ємними повинні стати
різноманітні вечірки, тематичні вечори, дискотеки для активного відпочинку
студентів. Планує Богдан Бобак і цікаві
зустрічі з активними представниками
молоді, музичними гуртами, особливу увагу приділять тим, де учасниками
є політехніки. Організовуватимуть також розмовні англомовні вечори (схожі
вже тривалий час відбуваються у Львові, але не мають постійного місця, тож,
можливо, запропонують займатися
в Студентському клубі), кіновечори, де
студенти не тільки переглядатимуть різнотематичні та різножанрові стрічки,
а також обговорюватимуть. Свою нішу
займуть інтелектуальні ігри, які вже
давно періодично проходять у різних
гуртожитках.
Наталія ПАВЛИШИН
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Реанімовані
леви та інші
рештки

В

Італійському дворику
(пл. Ринок, 6) виставлено
роботи першого магістерського
випуску кафедри РАМС напряму реставрації творів мистецтва
з каменю ІАРХ. Серед них є кілька
робіт і студентів-спеціалістів.

Для реставрації студентам було надано пам’ятки з Історичного музею,
з фондової групи „Скульптура“. Це
фрагменти різних будівель Львова,
переважно вже неіснуючих — костелу св. Станіслава, знайдені на початку ХХ ст. під час будівництва готелю

„Київ“, леви з кам’яниці Убальдіні, що
була на розі вул. Краківської і Вірменської, плита з постаменту пам’ятника
Станіславу Яну Яблонському тощо.
Старший науковий співробітник Історичного музею Петро Слободян відзначає високий фаховий рівень робіт
і каже, що через місяць частину з них
перенесуть у Палац Бандінеллі. Взагалі, заплановано створити експозицію
фрагментів старого Львова, йде пошук
коштів.
Н. Я.

прем’єра

Ех, якби мені чєрєвічкі…
П
овість Миколи Гоголя „Ніч
перед Різдвом“ драматургічно
виклав відомий ще за радянських
часів режисер і актор Василь
Василько, а його „Черевички“
сценічно по-своєму інтерпретував
режисер-постановник Першого
академічного українського театру
для дітей та юнацтва Володимир
Борисюк — такий складний ланцюжок перетворень, на останню
ланку котрого — прем’єру „Чєрєвічкі“ варто подивитися, щоб,
по-перше, зануритись у містично-фантастичний світ письменника, по-друге, насолодитись (або
обуритись) сучасними трансформаціями відомого твору.

Глядач, ймовірно, прийде на виставу,
заінтригований хоча б назвою. І здивований: до чого тут „чєрєвічкі“, якщо
постановка українська, дія відбувається
в Україні і в героїв правильне мовлення, а не суржик? На думку режисера-постановника, це — слово-паразит, це
як у часи сьогочасної війни з динаміка
радіо маршрутки — російська попса.
Подратувати вухо глядача й тим самим спробувати подолати нашу травму
русифікації — завдання „чєрєвічків“,
вважає він. Але якщо дивитись ширше,
то такий режисерський хід насправді
висвітлив одвічне прагнення українців
кланятись російським царям і просити
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в них те, чого начебто в рідних краях
здобути неможливо. І вузько — підкреслення примхливої вдачі чорнявої красуні Оксани, яку, як у книжці, так і на сцені
намагається завоювати своєю щирою
і відданою любов’ю коваль Вакула.
Для Володимира Борисюка це вже
третя постановка за творами Миколи
Гоголя і перша, вдала співпраця з балетмейстером Нінель Збєря:
— Світ Гоголя неймовірний, суперечливий і непізнаний, метафізичний,
існує ніби на лезі бритви. Запорожець
каже цариці: „Навіщо занапащаєш народ мій?“ — і це актуально й нині.
Фарс на дві дії „Чєрєвічкі“, зберігаючи основні події книжкового сюжету,
сценографічно є виставою, яку Гоголь
як її персонаж і як лялькар творить
власноручно. Невелика сцена задіяна
вся, хоч у центрі — вертепний двоповерховий будиночок-театр. Режисер
надав свободу вираження акторам,
тому маємо багато цікавих акторських
робіт, особливо молодих. Деякі актори
за виставу встигають зіграти двох, а то
й трьох різних персонажів.
Це друга прем’єра з шести запланованих у 95-му сезоні. Вистава йтиме і в денний, і у вечірній час, оскільки розрахована на глядачів віком від
12 років і далі. Ось тільки ціну на квитки обіцяють збільшити…
Наталя ЯЦЕНКО

30 січня в приміщенні бібліотеки на вул. Мулярській, 2а
та 31 січня в Народному домі
на Збоїщах відбувся показ
вистави „Відкрий Україну“.
Учасники постановки — непрофесійні актори з Краматорська
і Слов’янська. Суть вистави —
спільний пошук вирішення
проблеми або виходу зі
складної ситуації. У постановці сценка закінчується піком
конфлікту, і глядачі, замінюючи одну з ролей, намагаються
змінити ситуацію так, щоб вона
перестала бути небезпечною
для учасників конфлікту.
Новий кінопроект Мирослава
Слабошпицького „Люксембург“ здобув нагороду Global
Filmmaking Award на американському кінофестивалі
„Санденс“. Володар премії отримає грошовий приз у розмірі
10 тисяч доларів та право взяти
участь у роботі творчої лабораторії інституту Санденс, що допомагає молодим, незалежним
кінематографістам реалізувати
свої найсміливіші ідеї.
Лідер гурту „Скрябін“ Андрій
Кузьменко, відомий під псевдонімом Кузьма Скрябін, загинув у ДТП на Дніпропетровщині. 2 лютого у Криворізькому
районі, біля села Лозоватка
сталося зіткнення позашляховика, в якому перебував
співак, та вантажівки. На жаль,
від отриманих травм Андрій
Кузьменко відразу помер.
Вдесяте в Україні пройдуть
„Вечори французького
кіно“ — щорічний фестиваль
найгучніших французьких
кінопрем’єр року. Компанія
„Артхаус Трафік“ представляє
з 5 до 11 лютого колекцію нових
фільмів: „Божевільне весілля“,
„Жінка на подвір’ї“, „Зільс-Марія“, „Мово, прощавай“, „Любов — це ідеальний злочин“.
Міністр культури В’ячеслав Кириленко вважає, що державні
відзнаки діячам культури слід
зберегти, і вони повинні мати
велику суспільну вагу. Міністр
пропонує узагальнити підхід
до звань у різних сферах, але
запровадити більш жорсткі
критерії відбору.
За матеріалами інформагенцій
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книги, музика, кіно

виставка

М

едитувати, перебираючи очима гілочки дерев чи хвилі овечого
руна на роботах Якова Гніздовського, можна, здається,
безкінечно. З нагоди 100-річчя від дня народження відомого
українського й американського маляра і графіка в Національному
музеї ім. А. Шептицького відкрили виставку його творів

У музей до… звірят і рослин
Вивірені у кожній дрібниці „Бук“
і „Ясен Мак-Гаффі“, „Магнолія“,
схожа на японську сакуру. Строго
„поскладані“ і „вичесані“ „Отара
овець“, „Два барани“, „Страусиха“…
„Звіринно-рослинну тематику“, як
колись розповів сам автор, йому „накинули обставини“, відсунувши вбік
задану академічною освітою
людиноцентричність. Опинившись у Нью-Йорку, не
мав грошей, щоб платити натурникам, недостатньо знав англійську, та й люди мегаполісу виявились
доволі насторожені, щоб домовитися
з кимось (анонімно ж змальовувати
не хотів). Вирішив „іти
у природу“. У ботсаду й зоопарку
в Бронксі знайшов таких непримхливих порівняно з людьми натурників — тварин і „майже ідеальні моделі“ — рослини. І врешті був вдячний
за це обставинам.
У його житті було чимало знакових місць. У Львові розпочав творчий шлях: долучився до Асоціації
незалежних українських митців,
ілюстрував періодичні видання, отримав стипендію Митрополита Шептицького. Навчався в мистецьких
академіях Варшави
і Загреба. Якийсь час
жив у Німеччині, де
працював зокрема
для часопису „Арка“.
Потім ще буде Париж… Та найбільшу
роль у його житті відіграли дві країни —
Україна, де народився і виявив свій
талант, і Америка,
куди емігрував у 1949-му і де розвинув його, заявив світові про себе.
Виставляв твори в Америці, Європі,
Африці, Японії, на Близькому Сході… В Україну ж „повернувся“ десять
років тому: його прах перепоховали
на Личаківському цвинтарі у Львові

(помер у 1985 році в Нью-Йорку),
відбулась виставка творів. Нині роботи художника зберігаються у найвідоміших колекціях США, Європи
(як-от Бібліотека Конгресу США,
Фонд Рокфеллера) і приватних збірках.
Книжкова й декоративно-ужиткова графіка (зокрема дереворіз),
живопис, іконопис, скульптура, мистецька критика —
у цих напрямах працював
Я. Гніздовський. Його
модерністичні пошуки, експерименти над
формою є зразком
для багатьох студентів, однак мистецька концепція, в якій
поєднав національне
й універсальне, ще потребує системного осмислення, наголосив на відкритті виставки
проректор ЛНАМ Роман Яців. Слово мали також племінник художника
і директор школи із села Пилипчого на Тернопільщині, де народився
Я. Гніздовський.
Для огляду львів’ян — захоплива
„звіринно-рослинна“ графіка, урбаністичний живопис, екслібриси (їх різноманіття захоплює), добірки видань
митця і про нього. Деякі роботи ще не
виставлялись. Цією виставкою організатори — Фундація
„Відкрита Україна“
за підтримки Посольства США в Україні
і Мінкульту України —
прагнуть об’єднати
нашу країну: у місті
Лева експозиція діятиме місяць, а тоді —
у Чернівці, Полтаву,
Черкаси, Дніпропетровськ, Київ. До ювілейної дати у Львові також поклали
квіти на могилу митця, помолились,
представили спеціальний маркований конверт, згодом буде і ювілейна
монета, присвячена Я. Гніздовському.
Ірина ШУТКА

ЛА „Піраміда“ презентувала
книжку львівського поета
й літературознавця Назара
Федорака „Скляний очерет“.
Восьма поетична збірка Назара
складається з двох частин:
у першій — ще не опубліковані
вірші останніх років, у другій —
добірка текстів із присвятами
різним людям. Особливістю
другої частини, яка має назву
„Р[озкриваючи] к[риптоніми]“, є розшифровка присвят.
Оригінально оформив книжку
художник Юрко Кох.
Найбільш очікуваними
у 2015 році будуть щонайменше
дві кіноподії — фантастичний
фільм „Зоряні війни: Пробудження сили“ й прем’єра 5-го
сезону серіалу „Гра престолів“.
На новий епізод зоряної епопеї
чекати доведеться практично до
кінця року — її вихід на екрани
заплановано на 18 грудня, а от
шанувальники „Гри…“ втішать
свою цікавість вже 12 квітня. До
списку цьогорічних особливо
бажаних голлівудських фільмів-продовжень входять „Месники: ера Альтрона“ й нова серія
„Голодних ігор“ — „Сойка-пересмішник. Частина друга“.
Український кінематограф не
будує таких далеких планів, зате
може похвалитися непоганими
зборами від показу першого
повнометражного мультфільму „Бабай“. Щодо серіалів, то
відомо, що „1+1 продакшн“ почав
зйомки 60-серійної медичної
драми „Центральна лікарня“. Це
адаптація відомого новозеландського серіалу Shortland street.
Українська стрічка, в центрі якої
людські стосунки, обіцяє бути
динамічною.
Гурт „Океан Ельзи“ цього року не
даватиме концертів в Україні,
однак колектив не відмовлятиметься від пропозицій виступити за кордоном. Учасники групи
будуть задіяні в гастрольному
турі проекту Святослава Вакарчука „Вночі“, який заплановано
на березень. 26 лютого відбудеться прем’єра фільму-концерту OE.20 Live іn Kyiv. Готується до
виходу й документальний фільм
про гурт режисера Сергія Буковського. Запуск стрічки „Океан
Ельзи. Backstage“ буде восени.
Н. Я.
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за філіжанкою кави

Мистецтво — це спосіб життя,
яким треба ділитися з іншими
З
авторкою малюнків на склі
Наталею Курій-Максимів
зустрічаюся в галереї просто
неба „Щось цікаве“, під час
відкриття її виставки „Зимова
феєрія“.

Переглядаю роботи художниці. Мимоволі виникають асоціації з поезією Богдана-Ігоря Антонича. Згодом
дізнаюся, що це улюблений поет Наталі. А зима дарує авторці чи не найбільше нагод до творення нових образів, адже багатство і колоритність
новорічно-різдвяних свят надихає її
чи не найбільше.
Малюнок на склі, що корінням
сягає часів Візантії та Риму, в Україні
поширився у XIX ст. Переважно розписували скло буковинці, гуцули, закарпатці і галичани. Живопис українських майстрів набув самобутніх рис.
Їх розвивають і сучасні художники.
Наталя змалку любила малювати, як
усі діти — на папері. Коли після дев’ятого класу вступила на відділення
образотворчого мистецтва і дизайну
Самбірського педучилища, то в розкладі її занять з’явилася окрема дисципліна — малюнок на склі. Відтоді
вона по-справжньому захопилася
цією технікою малювання. Картини
на склі для художниці ототожнюються з дитинством, адже в бабусиному
селі Верхнє Висоцьке на Турківщині
був народний художник, який малював власне на склі. Його роботи прикрашали кожну хату і місцеву церкву.
— Тема етніки Бойківського краю —
у мені. Не можу не малювати те, що
бачила з дитинства, з чим росла — колядки, вертепи, великодні традиції,
купальські забави. Бабця розповідала
мені дуже багато цікавих легенд, вчила
колядувати, молитися. Без тих основ
було б важко, — роздумує художниця.
Потім Наталя продовжила навчання
у Дрогобицькому педагогічному університеті, а по завершенні — в Академії друкарства, де здобула фах художника-графіка. Внаслідок творчих
пошуків віднайшла власну мистецьку мову у розкритті сакральних та
народних мотивів, які опрацьовані
крізь призму стилю народної ікони,
мальованої на склі у ХVIII–XIX ст.

У роботах Наталі Курій-Максимів
відчутна присутність народних живописних елементів. Образи її картин — авторська стилізація мотивів
життя та побуту українського народу, фольклорні сцени. Саме тому їх
називають мистецькою етнографією
на склі. Картини художниці — казкові, по-домашньому затишні і, попри
перевагу холодних кольорів зимової
тематики, теплі.
— Синя та фіолетова барви — мої
улюблені, — розповідає вона. — До
того ж ними можна якнайглибше передати зимовий настрій персонажів.
Однак у весняно-літній тематиці
віддаю перевагу зеленому і жовтому.
— Чим Вас привабило скло?
— Воно дуже цікаве. Ось малюєш
з одного боку — і бачиш зображення з іншого. Таке можливо лише на
склі! До того ж малювати на склі —
це давня українська техніка.
Саме на склі художниця легко
поєднала живопис і графіку, використовує прошкрябування. Це її авторська новація. Як сама наголошує,
постійно експериментує. Відтворює
досить цікаві образи, стилізує їх.
— Наталю, Ви часто зображуєте
тварин, особливо сову і кота. Чим це
зумовлено?
— Це казкові герої. Кіт — моя улюблена тварина, гарна, пластична до
передавання на склі. Загалом багато
художників звертаються до котячої
теми. А сови, як на мене, це коти
у світі тварин. Ці нічні загадкові

птахи дуже наближені до людини. На
мою думку, з усіх тварин на малюнку найлегше передати характер кота
і сови. Також я малюю собак, левів,
коней, люблю зображувати пегасів.
Маю і крилатих котів, яких називають котами-ангелами.
У підлітковому віці Наталя захоплювалася творчістю Сальвадора
Далі, навіть намагалася перейняти
його „почерк“. Тепер її надихають
майстри наївного мистецтва — Марія Приймаченко, Катерина Білокур,
Ганна Собачко-Шостак.
Художниця запевняє, що до творчості спонукає все, що відбувається
навколо: побут, традиції, враження
від побаченого. Скажімо, нещодавня поїздка на Полісся спричинилася до створення образів лісовиків.
Кримську татарку поруч із українкою зобразила після анексії Криму.
А події на Донбасі, які переживає вся
Україна, зародили задум створити
проект „Ангели для міст“. Це будуть
великі роботи зі зображеннями покровителів усіх обласних центрів
України. Як відомо, кожне місто має
свого покровителя. Його планує
зобразити художниця, але надати
світського характеру. Для цього необхідно побувати в кожному місті,
вивчити його мешканців, аби згодом
на склі через покровителя передати
їхній характер та індивідуальні особливості. Наразі вже готовий ангел
Одеси, а також ескізи покровителів
Дніпропетровська і Запоріжжя.
Для художниці мистецтво — це
спосіб життя. Його вона відтворює на
склі. І охоче ділиться тим із іншими.
Як саме? Під час „Зимової феєрії“, що
триватиме до 13 лютого, проводить
майстер-класи для охочих навчитися
малювати на склі. Художниця запевняє, що це не так уже й складно і під
силу кожному. Позаяк заняття триває
дві-три години, то мисткиня очікує
на дорослу публіку. Там вона охоче
ділиться з іншими своїми уміннями,
знаннями та надихає на творчість.
Майстер-класи Наталя Курій-Максимів проводить не вперше. Дехто з попередніх учасників після того почав
по-справжньому малювати.
Ірина МАРТИН
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перерва

Сканворд

Склала Христина ВЕСЕЛА

Столиця
Непалу
Найбільший
смичковий інструмент

Монарх,
представник духовенства

Піщаний
горб на
березі
моря

Німецький фізиктеоретик

Найбільший штат
США

Зображення
оголеного тіла
Дочка
Тантала,
що перетворилася на
камінь

Чобіт
на карті
Європи
Шотландський
винахідник
парового
двигуна

Період
невживання
скоромної їжі
Річка в
Німеччині,
притока
Рейну

Повість
О. Кобилянської,
героїнею
якої є
Наталка
Веркович

Американська
ропуха

Невідоме
в математиці

Назва плодів
деяких пальм
Держава
у Північній Америці

Страва з
рису та
м’яса

Український літак

Одиниця
кількості Вершина
інформагори
ції

Річка на південному
заході України та в
Молдові

Великий
водоплавний
птах

Образ

Місто
страти
Жанни
д’Арк

Французький
рогалик з
начинкою

Місто в Нігеро- Музичний
Закарпат- конго- твір для
ській
лезькі
трьох
області
мови
голосів
Кухар на
кораблі

Збройні
сили
Гітлера

Пристосування до
навколишнього
середовища

Безкілевий нелітаючий
птах

Товар у
крамниці
Десятиногий
Знак
морський зодіаку
рачок

Одиниця Вірус, що
електрич- спричиного няє важку
опору хворобу

Пустеля
в Індії та
Пакистані
Звання
духовної
особи

Безбарвна
кристалічна
речовина
зі своєрідним
запахом

Інша
назва
Калімантана

Річка в центральній
частині Південної
Африки
Індійська
кобра

Кобра у
Р. Кіплінга

Найзахід- Невільніше
ниця в
місто
гаремі
України султана
Холодна зброя,
різновид довгого
списа

Водна частина
морського порту
з внутрішньою
гаванню

Японські
шашки

Бог
кохання
у давніх
греків

J J J

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 1
Горизонтально: 7. Трансфер. 10. Листопад. 12. Атмосфера. 13. Отелло. 14. Гуно. 15. Клір.
16. Етикет. 17. Блеріо. 20. Астронавт. 22. Кугуар. 25. Гну. 26. Бак. 27. Кіт. 29. Вік. 31. Грам.
32. Опера. 33. Азот. 34. Кіл. 35. Нар. 36. Ная. 38. Хін. 40. Футляр. 43. Декоратор. 47. Мандат.
50. Борзна. 51. Пеле. 52. Руда. 53. Ністру. 54. Панегірик. 55. Гонгадзе. 56. Артеміда.
Вертикально: 1. Капіляр. 2. Ксилофон. 3. Фрамуга. 4. Плагіат. 5. Етикетка. 6. Спаринг.
7. Тантал. 8. Імпорт. 9. Церква. 11. Дилема. 18. Еверест. 19. Ігуменя. 21. Оркестр. 23. Україна.
24. Ужгород. 27. Кук. 28. Тол. 29. Ван. 30. Кір. 37. Арканзас. 39. Імунітет. 41. Уфолог. 42. Лозанна.
43. Джемпер. 44. Клешня. 45. Тореро. 46. Радикал. 48. Носоріг. 49. Аврора.

Хлопець одружився. Через деякий
час пише батькам: „Мамо, у нас
народився син, але у Софійки нема
молока і його годує негритянка.
І уявляєш, дитина почорніла!“.
Мама відповідає:
„Іванку, в мене 5 синів, молока
теж не було, годувала корова, але
роги виросли тільки в тебе!“.

ч. 2 [2882]
5 — 11 лютого 2015
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Новинки
Економіка та управління підприємством:
теорія і практика
Навчальний посібник.
Теоретичні та практичні завдання з основних
тем навчальної програми дисципліни, методичні рекомендації
виконання типових завдань, теоретичні
питання для обговорення, тести та питання для проведення самоконтролю
знань. Виконання практичних завдань
під час аудиторних занять та самостійного вивчення дисципліни спрямовано на
набуття у студентів навичок здійснення
економічних розрахунків, обґрунтування
висновків і розроблення управлінських
рішень. Видання підготував колектив авторів кафедри менеджменту організацій.

Ідак Ю. В.,
Клименюк Т. М.,
Лясковський О. Й.
Основи об’ємнопросторової
композиції
Навчальний
посібник.
Реалізовано сучасні підходи до
викладання композиції і відтворено
класичні методики, за якими вчилися
майстри минулих часів. Подані основи об’ємно-просторової композиції та
завдання для освоєння правил побудови зображень просторових форм,
розвитку абстрактного мислення. Всі
теоретичні положення і завдання
проілюстровані авторськими графічними схемами та ілюстраціями.

Коротєєва Т. О.
Алгоритми
та структури даних
Навчальний посібник.
Докладно розглянуто класифікації, рівні організації
структур даних та найпоширеніші моделі даних. Наведено способи зображення моделей структур даних
у пам’яті комп’ютера. Розглянуто алгоритми
сортування та пошуку даних, приклади їх реалізації та обґрунтовано алгоритмічну складність. Фрагменти програм студенти можуть
використати для самостійного розроблення
власних програм під час виконання лабораторних та курсових завдань. Розглянуто
реалізацію структур даних на прикладі мови
програмування С++ та описано основні контейнери бібліотеки STL.

Більше інформації на сайті http://vlp.com.ua/

для львів’ян і гостей міста
Національний театр
опери та балету
ім. С. Крушельницької
5 лютого — „Vivat оперета!“
(концертна програма). 18.00.
6 лютого — „Дон Кіхот“ (балет). 18.00.
7 лютого — „Трубадур“ (опера). 18.00.
8 лютого — „Лускунчик“ (балет). 12.00,
„Любовний напій“ (опера). 18.00.
11 лютого — „Наталка Полтавка“. 18.00.

Національний академічний
драматичний театр
ім. М. Заньковецької
5 лютого — „Небилиці про Івана…“.
12.30, 18.00.
6 лютого — „Криза“. 18.00.
7 лютого — „Останній гречкосій“. 18.00.
8, 10 лютого — „Циліндр“ (прем’єра). 18.00.
11 лютого — „Сватання на Гончарівці“. 18.00.

Камерна сцена
10 лютого — „Або-або“. 17.00.

Львівський академічний
театр ім. Л. Курбаса
6, 11 лютого — „Лісова пісня“. 19.00.
7 лютого — „Формули екстази“. 19.00.
8 лютого — „Наркіс“. 19.00.

Львівський академічний
театр „Воскресіння“
7 лютого — „Ар’єр, або Захоплююча
патологія“. 18.00.
8 лютого — „Провінційні анекдоти“. 18.00.

Перший український театр
для дітей та юнацтва
5 лютого — „Beautiful Карпати“. 11.00,
„Втеча з реальності“. 16.00.
6 лютого — „Лялька Реґґеді Енн“. 14.00.
7 лютого — „Русалонька“. 14.00.
7 лютого — „Крила ангела“. 18.00.
8 лютого — „Дюймовочка+“. 12.00, 15.00.
10 лютого — „Чєрєвічкі“ (прем’єра). 13.00.
11 лютого — „Чарівник Смарагдового
міста“. 12.00.

Львівський
драматичний театр
ім. Лесі Українки
6 лютого — „Лісова пісня“. 12.00.
7 лютого — „DIVKA“. 18.00.
8 лютого — „Великі подвиги
маленького Ріккі-Тіккі-Таві“. 12.00,
„Блюз розбитих сердець“. 18.00.

експрес-оголошення
Вважати недійсними втрачені
документи:
залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Баб’яка Богдана Романовича;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Атаманюка Андрія Миколайовича;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Наконечної Віти Ігорівни;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Ограновича Олександра Андрійовича.
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