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ЩО ВИ ЗНАЄТЕ ПРО ПАСИВНЕ КУРІННЯ?
Ольга Ковальчук, студентка першого курсу Інституту комп’ютерних наук
та інформаційних технологій:

„Відходжу подалі від людини з
цигаркою“
Пасивними курцями називають некурців, які перебувають біля того, хто курить,
і внаслідок цього теж вдихають тютюновий дим. Я знаю, що пасивне куріння не
менш небезпечне, ніж звичайне, і має згубний вплив на внутрішні органи. Мені
пощастило — ніхто з моєї сім’ї не курить, тому, як такої, потреби захищатися від диму
в мене не виникає. На вулиці просто відходжу подалі від людини з цигаркою. Сама я не курю.
Ярослав Сумик, студент другого курсу
Інституту комп’ютерних наук та
інформаційних технологій:

„Не вживаю жодних
заходів для захисту“
Пасивне куріння — це коли ти не куриш, але дихаєш димом. Знаю, що воно майже таке ж шкідливе, як і куріння, але конкретних прикладів небезпеки
назвати не можу. Сигарет я не курю. У зоні пасивного куріння перебуваю
рідко, тому сильно цим не переймаюся і не вживаю жодних заходів для
захисту.
Михайло Данилюк, студент другого курсу
Інституту комп’ютерних технологій,
автоматики та метрології:

„За здоров’я
переживаю, але не
втікаю від курців“
Якщо ти стоїш біля людини, яка курить — ти пасивний
курець. Це шкідливо, бо вдихаєш ті ж самі токсичні випари.
Звичайно, це подразнює легені і, як і в курців, так і в некурців може викликати рак. Колись я курив, але кинув цю звичку. У зоні пасивного куріння
мені доводиться бувати досить часто, але мене це не дуже дратує. За
своє здоров’я, звісно, переживаю, але не настільки, щоб втікати від курців.

Дмитро Майсорадзе,
випускник Інституту
адміністрування та
післядипломної освіти:

„Часто стаю
пасивним
курцем“
Людина, яка не курить,
але перебуває поряд із
курцем, отримує близько
70% тих самих шкідливих
речовин. Сам я не курю,
але пасивним курцем доводиться ставати доволі
часто, тому намагаюся
менше перебувати поряд
із такими людьми.

Марія Потапенко, студентка першого курсу Інституту комп’ютерних
наук та інформаційних технологій:

„Це небезпечно як і звичайне куріння“
Пасивне куріння — це вдихання диму тютюну, який видихає курець. Упереваж
пасивні курці навіть не здогадуються, що вони курять, адже не тримають сигарету в руках, проте це так само небезпечно, як і звичайне куріння. Я не курю й не
перебуваю поряд з курцями під час „перекуру“. У моїй сім’ї курять тільки надворі
чи на балконі.
Опитувала Анастасія МОЗГОВА (СТЕПАНЯК)
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БЕРЕЖІМО ПАМ’ЯТЬ ГЕРОЯ ДОБРИМИ
СПРАВАМИ
Днями у Львові презентували Благодійний фонд імені
Тараса Карпи — капітана 3-го окремого полку спеціального
призначення імені князя Святослава Хороброго Збройних
Сил України, про створення якого ми писали у 2 числі нашої
газети. На відкриття прийшли друзі, родичі та співслуживці
героя, а також ті, кому небайдужа справа, яку започатковують
як продовження життя і мрій воїна.

Розпочинаючи вечір, сестра героя Богданна Карпа наголосила, що ця подія насправді є радісною,
бо це продовження
життя.
— Ми з Тарасом і
його однокурсниками
— курсантами Академії сухопутних військ
ім. П. Сагайдачного,
мали багато спільних
подій. Зокрема паломництва у святі місця —
Крехів, до храмів і монастирів Закарпаття, у
Гошівський монастир.
Ці хлопці завжди мріяли бути офіцерами нової армії. Сьогоднішній
вечір — нагода проаналізувати, помріяти. Господь вчить нас,
що смерть — це лише
поріг. І не так важливо
звертати увагу на нього, як на те, що за ним.
Ми сьогодні пам’ятаємо і ця пам’ять для
нас є обов’язком, щоб

продовжити всі світлі
мрії, справи цих хлопців, зокрема й Тараса.
Їхнє життя покладене не намарно, а для
того, щоб ми не боялися мріяти і жити тут,
серед випробувань, —
поділився спогадами
після спільної молитви голова Центру військового капеланства,
синкел у справах капеланства військових,
ув’язнених, студентів
та дітей-сиріт, отець
Степан Сус.
Для усіх присутніх Богданна Карпа
представила учнівські роботи зі школи
Кропивницька, міста,
де останні роки жив
та служив герой. Діти
підготували зворушливі відео, в яких розповіли історію життя і подвигу воїна.
На представленні
Благодійного фонду
ім. Тараса Карпи був

присутній і його засновник, військовий
психотерапевт Олександр Гальчинський.
Саме завдяки його
підтримці стало можливим розпочати цю
важливу справу.
— Пригадую, як
вперше побачив фотографію, де син Тараса
стоїть біля могили свого батька. Мене наповнили особливі емоції
— як батька, як офіцера. Я просто переніс
цю ситуацію на своє
життя. Мене це дуже
пройняло. Коли Богданна розповідала, що
хоче зберегти пам’ять
про свого брата, у нас
виникла ідея — допомагати дітям-сиротам.
І саме для цього створили цей Фонд, — зазначив Олександр.
Він запропонував
присутнім уявити, що
відчуває дитина, яка
стає сиротою. Ще недавно батьки дарували їй любов, тепло,
аж раптово її світ перевертається — вона
опиняється в емоційній пустелі.
— Тоді дитина переживає страх: як далі
жити? Вона росте з
відчуттям втрати і порожнечі. Зараз у нас є
унікальна нагода допомогти таким дітям,
навчити їх знаходити
у собі ресурс, який
допоможе їм стійко

продовжити життя, —
додав Олександр.
Зараз у Фонді працює четверо психотерапевтів Центру психологічної підтримки
„Гайда вгору!“. Вони
почали працю з дітьми у ліцеї „Просвіта“
Львівської міськради.
Одна з психотерапевток також сирота,
тож добре розуміє
пустку, яку переживають діти, які втратили
батьків й коли в один
день усвідомлюють,
що нема на кого опертися. Зрештою, й самі
діти з Львівської середньої школи-інтернату № 2, як наголосили медики, кажуть
про те, що потребують
не лише піклування —
щоб вони були одягнені і ситі, але й щоб їх
почули, щоб знали їхні
переживання.
— Ця праця дає
великий емоційний
ресурс. Коли нам говорять, що з такими
дітьми складно, ми
знаємо, що це звичайні
діти, які просто потребують більше любові.
Коли в нас завершуються заняття, вони ще
сидять і хочуть спілкуватися. Розповідають
про себе, засипають
нас питаннями на різні
теми, бо хочуть уваги,
чекають на наш прихід, — зазначила одна
з психотерапевток
центру.
Історія дня, коли
Тарас Карпа був смертельно поранений —
це історія великого
подвигу. І, згадуючи
цю фатальну для воїна та ще десятьох
його побратимів дату,
Закінчення на 11 с. m

4

ч. 5 [3045]
21 — 27 лютого 2019

СТУДІЇ

НАУКОВЦІ ШУКАТИМУТЬ ШЛЯХИ
ПОДОЛАННЯ РОСІЙСЬКОУКРАЇНСЬКОГО КОНФЛІКТУ

Із цієї нагоди 12 лютого до університету прибув представник
Вільного університету Берліна,
співорганізатор проекту Домінік
Зонляйтнер із презентацією програми воркшопу.
Організувала захід кафедра міжнародної інформації, ініціатором стала викладач кафедри Марія Пурій.
— Цей воркшоп — значна подія,
яка буде цікава тим, хто займається
вивченням міжнародних відносин,
політології, соціології, журналістики. Таку презентацію ми організовуємо вперше — аби максимально
залучити всіх, кому цей захід може
бути цікавий, адже основна ідея
воркшопу — обмін думками, — коментує ініціаторка.
Окрім Львова, такі презентації
відбудуться також у Києві, Дніпрі
та Харкові.
Воркшоп з глобальної політики
є академічним проектом Вільного університету Берліна спільно з
Українським католицьким університетом у Львові. Цьогоріч подія
відбуватиметься вже вчетверте
Зважаючи на основну тему „Життя з конфліктами — нова норма?“,
воркшоп буде розділено на три тематичні блоки: довготермінові конфлікти та їхній уплив на суспільство;
внутрішня та зовнішня політика ЄС
проти Росії; як Україні впоратися
із конфліктом і як виглядатиме ця
дальша співпраця. Перед учасниками воркшопу стоятиме завдання
обговорити згадані політичні події
та ситуації і, у рамках академічних
кіл, сформулювати ідеї щодо сприяння модерації або ж навіть розв’язання існуючих конфліктів. Окрім
науковців, до обговорення залучать також експертів із неурядових
організацій, аналітичних центрів та
міжнародних організацій.
Як зазначають організатори,
„Життя з конфліктами — нова нор-

| Світлина Анастасії Степаняк

Політехніків запрошують взяти участь у воркшопі
з глобальної політики „Життя з конфліктами — нова
норма?“, який відбуватиметься у Львові від 12 до 20 квітня
2019 року.

ма?“ — не лише спосіб обговорити
варіанти планування та реалізування політики в контексті поточних політичних подій, а й чудова
можливість обмінятися досвідом
у професійній галузі, напрацювати корисні зв’язки тощо. Основна
мета воркшопу — сприяння академічному обміну між учасниками.
Взяти участь можуть українські
та німецькі науковці, аспіранти,
викладачі. Перевага надається
кандидатам із досвідом у галузі
соціальних наук, насамперед —
політичних наук та міжнародних
відносин, глобальної політики, а
також економіки, історії, медіа та
права. Щобільше, якщо ви — науковець, зацікавлений у здійсненні
наукових досліджень у царині міжнародних відносин або глобальної
політики, комітет з відбору шукає
вас!
Надіслати заявку на участь у
воркшопі можна до 11 березня
на електронну адресу: seasonalschools@global-politics.org.
Анастасія СТЕПАНЯК

Сергій Квіт офіційно очолив НАЗЯВО. Таке рішення уряд України ухвалив
13 лютого. Посаду голови
Національного агентства
із забезпечення якості
вищої освіти екс-міністр
освіти і науки обійматиме
три роки.
Н А Н Ц в и вч ат и м е А н тарктиду з космосу. В
Україні планують створити мапу Антарктиди на
основі космічних знімків
у просторово-часовій динаміці. Це передбачає
Меморандум, підписаний між Національним
антарктичним науковим
центром (НАНЦ) МОН та
міжнародною компанією
EOS DATA ANALYTICS, INC,
що займається комплексним аналізом даних з космічних систем. Проект
включатиме моніторинг
льодового покриву Антарктиди, „цвітіння“ моря,
поширення рослинності на континенті тощо.
Підписаний меморандум
є прикладом першого в
Україні державно-приватного партнерства щодо
вивчення Землі з космосу.
Перші результати співпраці можна буде побачити
вже у березні цього року.
Стипендії на навчання,
дослідницьке та лекційне стажування до вишів
Словаччини. У рамках
Національної стипендіальної програми Словацької Республіки для
підтримки мобільності
студентів та аспірантів,
викладачів ВНЗ, дослідників і митців було оголошено про початок подання заявок на здобуття
стипендій на навчання,
дослідницьке і лекційне
стажування у Словаччині протягом 2019–2020
академічного року. Програму фінансує Міністерство освіти, науки, досліджень та спорту Словацької Республіки. Дедлайн подання заявок —
30 квітня 2019 року.
За матеріалами
інформагентств та МОН
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СУЧАСНИЙ ВИКЛАДАЧ МУСИТЬ ЧУТИ СТУДЕНТІВ
Асистентка кафедри туризму ІСТР Мар’яна Сеньків у
Львівській політехніці працює півтора року. Впродовж
цього часу активно розвивається як науковиця
і викладачка. А починала з любові до географії та
зацікавлення економікою.
Моя співрозмовниця — випускниця двох факультетів ЛНУ
ім. І. Франка: географічного та
економіки, менеджменту і міжнародного права в Інституті післядипломної освіти. Закінчила аспірантуру, написала і захистила
кандидатську про транспортну і
розподільчу геологістику в Західному регіоні України:
— Науковою роботою мене зацікавив керівник магістерської,
а згодом і дисертації Володимир
Грицевич. Саме він показав мені,
що таке наука, заохотив до досліджень. Тепер я у роботі часто використовую математичні методи,
яких навчилася від свого наукового
керівника.

Я

к Ви прийшли до Політехніки?
— Після аспірантури почала
працювати інженером лабораторії
атласного картографування. Однак хотіла викладати. На географії
таких можливостей не було. А тут
моя колега Марія Мирош, теж випускниця нашого факультету, яка
вже рік працювала в Інституті сталого розвитку, розповіла, що там є
вакансії. І я подала резюме.

Я

к реалізовуєте себе на кафедрі
як викладачка і науковиця?
— У роботі зі студентами використовую інтерактивні методики.
До лекцій додаю багато спілкування, діалогу. Взагалі вважаю, що
сучасний викладач мусить чути
студентів, яких навчає, знати їхню
думку, як вони ставляться до здобування освіти. Річ у тому, що нині
маємо справу з поколінням студентів, для яких пріоритетом є не отримати вищу освіту, а набути насамперед практичного досвіду. Тому
заохочую їх до багатьох речей на
власному прикладі. Мої студенти
знають, на які конкурси я їжджу, в
яких школах беру участь, які курси
самонавчання проходжу. Як відповідальна за міжнародну наукову та
освітню співпрацю кафедри, заохо-

пуляризувати сільські туристичні
ресурси у закладах освіти) та громадської дипломатії уряду США,
відповідно до якого плануємо запросити до нас викладача-експерта з туризму у США, який би
розповів нам про підготовку спеціалістів з туризму у своїй країні.
Можливо, вдалося б перейняти від
нього цікаві практики й запровадити в нас. Хотілося б почути про
американські навчальні програми
з туризму, зіставити їх з нашими.
Також плануємо провести анкетування серед студентів про те, як
вони розуміють своє місце у глобальній туристичній системі і чи
бачать власне майбутнє в туристичній індустрії.

А
чую їх до конференцій, наукових
заходів, конкурсів, стажувань.
Беру участь у пізнавальних семінарах і тренінгах. Також пишу
наукові статті — їх маю понад 30,
останні — на туристичну тематику,
раніше більше писала про геологістику.

Я

ка тематика Вас цікавить тепер?
— Туризм, доступний для всіх.
Ним зацікавилася після участі у
Школі універсального дизайну для
викладачів у Києві. Я зрозуміла,
що доступний туризм треба розвивати в Україні так, як це роблять
у Євросоюзі. У нас публікацій про
доступний туризм дуже мало, як
і самого туризму, зрештою. Після
завершення школи ми мали конкурс навчальних програм, які потім можна впровадити в навчальний процес свого університету. Я
написала програму універсальної
доступності у міжнародному туризмі і виборола друге місце. За
це отримала невеликий ґрант на
доопрацювання і впровадження
цієї програми. Сподіваюся згодом
викладати доступний туризм. Наразі ж частково інтегрую його в ті
курси, які викладаю.
Разом із колегами кафедри
останнім часом я підготувала дві
заявки на міжнародні ґранти —
„Вишеград+“ (запропонували по-

що означає доступний туризм?
— Туризм зараз є масовим явищем, адже охоплює широке коло
людей. Доступний туризм — це
коли усіма туристичними благами
можуть користуватися люди з різними можливостями: з особливими
потребами, з хронічними захворюваннями, похилого віку, сім’ї з малими дітьми…
Нещодавно мені випала нагода вивчати доступність львівських
музеїв. Для цього є визначені певні критерії. І виявила, що лише в
„Арсеналі“ люди з порушеннями
зору можуть мати доступ до всієї
музейної інформації. Тому треба
вивчати досвід країн Євросоюзу і
робити наші музеї доступними для
усіх людей.

Н

ещодавно Ви побували в Умані на Зимовій школі. Розкажіть про неї.
— Там спікери, які мають міжнародний досвід з організування
тренінгів, розповідали про міжнародні стандарти якості освіти, про
те, як правильно готувати статті у
закордонні видання. Ми поглиблювали свої знання про міжнародні
наукометричні бази, академічну
доброчесність, оцінювання роботи
вчителів, а також про те, як писати
ґрантові заявки. Працювали в малих групах. Це дуже добрий досвід.
За умовами школи, подібний семінар я організую в нашому інституті.
Розмовляла Ірина МАРТИН
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ХТО ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА ВНУТРІШНІ КОМУНІКАЦІЇ?
АБО ЯК ВИБУДУВАТИ ЕФЕКТИВНІ КОМУНІКАЦІЇ
В ОРГАНІЗАЦІЇ
У межах діяльності Вищої Школи Публічного Лідерства
14 лютого у Tech StartUp School відбулася перша онлайнзустріч із керівником координації корпоративних комунікацій
Carlsberg Group (Копенгаген, Данія), магістром міжнародного
бізнес-адміністрування Фарходом Ніязовим. Він провів
лекцію „Хто відповідальний за внутрішні комунікації? Або
як вибудувати ефективні комунікації в організації“.
Діалог — це основа
комунікації. У багатьох
структурах страждають
від того, що зверху вниз
„спускають“ директиви,
повідомлення, накази —
без спілкування. Якщо
нема довіри у колективі,
керівник не може відповісти співробітникам, на що
націлена компанія, такий
бізнес довго не проживе.
Кожен керівник має
розуміти: ніщо не об’єднує співробітників більше, як спільна діяльність
і комунікація. Зарплатня
не стане інструментом
для об’єднання, а часто
навпаки, лише породжує
чутки.
Також і самі працівники різних рівнів мають
говорити керівництву,
якщо відчувають, що недостатньо поінформовані
про те, що відбувається в
компанії. Все починаєть-

| Світлина Наталії Павлишин

Декілька найважливіших акцентів із лекції,
які доводять: без комунікації неможливо ані побудувати дієву команду,
ані вести продуктивно
бізнес.
Головне — це мати
визначену мету. І її
можливо досягти лише
при правильній побудові комунікації. Кожен
на підприємстві, навіть
оператор на лінії, мусить
володіти достатньою
кількістю інформації про
те, як компанія розвивається, які її головні місії,
візія та цілі.
Важливо розуміти також і те, що комунікація
є одним із головних мотиваторів для співробітників.
Уявіть, що від завтра
вас не запрошують на
наради колективу. Ви
працюєте так, як працювали досі, вам платять
таку ж зарплатню, як
завжди, але вас не кличуть на наради, а просто
потім хтось переказує
цю інформацію. Невдовзі ви почуватимете себе
дуже дискомфортно.
Керівництво мусить
враховувати й деякі нюанси комунікації — чутки. Їх необхідно відсікати. Від того, наскільки
прозоро працює компанія, залежить і ефективність донесення інформації.

ся з інформації. Лише добре розуміючи, що відбувається, працівник може
відповідно працювати.
Комунікація особливо
важлива і у благодійних
організаціях, де люди
працюють на волонтерських засадах. Навіть
більше: тут діалог чи не
єдиний спосіб мотивувати їх до праці.
Головні виклики для
керівників — це довіра
серед співробітників.
Великий розрив між керівництвом і підлеглими
навіть у серйозних організаціях є великою проблемою.
Ідеал комунікаційної стратегії у компанії
— щоб довкола її місії
та візії були згуртовані
співробітники та розуміли, куди рухаються. А
також постійний діалог
— відкритий і побудова-

ний на довірі. Коли будьхто з працівників може
підійти до менеджера,
поділитися своїми тривогами щодо роботи, а за
це його не звільнять. Або
прийти у відділ кадрів і
сказати свої зауваження, будучи впевненим,
що проти нього не буде
застосовано жодних
санкцій.
На жаль, не всі компанії розглядають співробітників як основних
стейхолдерів, від діяльності чи бездіяльності
яких організація матиме
ті чи інші наслідки.
Найбільша помилка
комунікації — не визначена чітко мета компанії.
Саме куди і як рухається
компанія, потрібно періодично обговорювати. І до
цих нарад мають бути задіяні всі співробітники. Бо
марно сподіватися на те,
що вони у наказовому порядку ефективно виконуватимуть роботу. Якщо ж
вони були залучені до
обговорення, то чітко розумітимуть, про що саме
йдеться і як їхня діяльність
чи бездіяльність вплине
на компанію.
Одними з найважливіших етапів комунікації
є постійне відстежування
показників ефективності,
розуміння, хто є цільовою аудиторією, а також
через які канали відбуватиметься комунікація.
Потрібно пам'ятати, що
ефективна комунікація
завжди повинна бути
двостороння. Якісній комунікації сприяє, коли
керівництво періодично
дякує працівникам, відзначає їхні досягнення.
Підготувала
Наталія ПАВЛИШИН
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„ДЗВОНИ МАЙДАНУ“ —
			 КОЛИ КОЖЕН ДЕНЬ НА ВАГУ РОКУ
У неділю львів’яни мали нагоду побувати на презентації
книги відомого журналіста-публіциста Віталія
Портникова „Дзвони Майдану“. Це завершальна
частина трилогії, присвяченої Революції Гідності.
— Для мене це особлива книга. Вона завершує трилогію щоденників Майдану: „Богородиця
у синагозі“, „Тюрма для янголів“
(присвячена Гарнізонному храмові святих Петра і Павла). Саме ця,
третя книжка назвою присвячена
Майданові. Загалом трилогія — це
ширша публіцистика, що охоплює
останні вісім років нашого життя:
як розвивалися події, що привели
до Революції Гідності, як розвивається життя після цього. Тобто всі
три книжки, як я і замислював, охоплюють ХХІ століття.
Це панорама нашої дійсності
очима українського публіциста, — зазначив на початку
зустрічі Віталій Портников.
Свою журналістську практику він розпочинав тоді, коли
„можна було писати лише про
жнива, а кому дуже поталанило — про українську літературу і театри“. І найбільшим
прагненням для нього було
„розсувати обрії української журналістики“. Це робить і досі.
— Після 2014 року ми добре зрозуміли, що навіть якщо ми не цікавимося світом, то рано чи пізно він
почне нами цікавитися. І цей світ
може бути різним. Мене запитували, навіщо я розповідаю українцям
про російську політику. На початку
1990-х років українці хотіли читати
це, бо тоді ще для багатьох столиця
продовжувала бути в Москві. Потім
був час, коли казали: „навіщо нам
знати, що там відбувається, у нас
своє життя“. І лише, коли російські
танки з’явилися на наших кордонах,
стало зрозуміло, що таки треба було
знати, чим вони живуть. Бо якщо не
цікавитеся тими, хто мріє вас загарбати, то їм це зробити простіше. Бо
між вами стіна неінформованості. А
це і є одна з великих причин російсько-українського конфлікту. Росіяни завжди цікавилися Україною і ніколи її не розуміли. А українці ніколи
не цікавилися Росією, хоча її інтенції

розуміли значно краще. Але коли
той, хто не розуміє, зустрічається із
тим, хто не цікавиться, то виходить
реальний конфлікт цивілізацій. Його
сьогодні й спостерігаємо на нашому
кордоні, — наголосив журналіст.
„Дзвони Майдану“ відрізняється
від попередніх двох книг, де автор
старався показувати тижневі, місячні записи, як змінюється світ, його
погляди на світ. Пишучи третю книгу, зрозумів, що на Майдані за день
люди переживали події річної ваги.

І назва книги має особливе значення, бо дзвони Свято-Михайлівського монастиря, на переконання
автора, — це портрет України революційної, такої, що піднімається
на ноги.
— Я простежив два дуже потужних образи. Передусім — архаїчність, прив’язаність до церкви, до
села, яка, незважаючи на голодомори, винищування, війни, допомогла
нації закапсулюватися і зберегтися,
дочекатися, щоб нині вийти самостійною на світову політичну арену.
Так, зараз твердо можна сказати,
що українці визріли як політична
нація. Коли українець — це не лише
приналежність до певного етносу,
бо й люди інших національностей
називають себе українцями. І це почало відбуватися тільки після 2014
року. Це, можливо, найвагоміший
результат Революції Гідності, — підкреслив Віталій Порников. — Перший момент я бачив зранку, коли
була друга спроба розгону Майда-

ну. Та почали підтягуватися кияни і
сталося чудо, в яке я до кінця не вірив. Та найважливіше, що побачив:
коли люди за огорожею Майдану
почали розкладати різну символіку
для продажу, ті, хто були на Майдані, просто розігнали їх, кажучи, що
це святе місце і тут не можна торгувати. Так я зрозумів, що біблійна історія про те, як Ісус розганяв
торговців із храму, — реальна. Це
неймовірна архаїка, занурена у світ
Біблії. А другий момент — дуже сучасний. На концерті „Океану Ельзи“,
коли я стояв зі своїми знайомими,
вони співали Гімн України і плакали. Тоді звернув увагу, що поміж нас
шести не було жодного етнічного
українця — різні національності.
Тоді зрозумів, що сталося те, чого я
чекав усе життя, але не вірив,
що дочекаюся.
Зараз, як вважає журналіст,
маємо скласти серйозні іспити
на побудову реальної держави, реальної політичної нації.
І наше завдання — поява такої
політичної нації, що зможе захищати Україну, не боятиметься бути іншою, зуміє єднатися
з іншими лише на рівних началах, а не існувати лише заради шматка хліба. Хоча завжди
буде прошарок, який так вважатиме. Ці всі завдання — отримання
культурної ідентичності, виходу з
імперського міфу, який нам нав’язували століттями, побудова держави,
яка здатна бути реальним чинником
взаємин, а не розчиниться в інших
— вирішуємо зараз, коли світ живе
іншими проблемами.
— Для нас лише у 2014 році почалося ХХІ століття. Хоча досі ще
багато людей хочуть залишитися
у минулому. Та час неможливо законсервувати. Тому нам так важливо не просто встигати за тими
змінами, а усвідомлювати їх і допомагати країні рухатися швидше.
Я завжди вірив у те, що історичні
процеси не можна змінити. Але зусилля не окремої людини, а вибір
громадян дозволяє або прискорити, або загальмувати цей історичний рух, — наголосив Віталій
Портников.
Наталія ПАВЛИШИН
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ЮВІЛЕЙНИЙ РІК ОТЦЯ КЛИМЕНТІЯ ШЕПТИЦЬКОГО:
ВІДКРИТТЯ НЕВІДОМИХ СТОРІНОК
Нещодавно відбулося перше зібрання робочої групи
з нагоди святкування 150-літнього ювілею від Дня
народження Блаженного Климентія Шептицького, що
цьогоріч відбуватиметься на державному і церковному
рівнях. Керівник постуляційного Центру монастирів
студійського уставу, ієромонах Юрій Бойко (о. Юстин), який
займається координацією цього святкування, розповів про
те, на чому акцентуватимуть увагу під час урочистостей
на різних рівнях. А також коротко окреслив головні етапи
життя отця Климентія Шептицького, які хочуть висвітлити
передовсім.

Надійна підтримка та
опора Митрополита
Андрея
— Донедавна про отця Климентія Шептицького говорили переважно як про людину, що перебувала
у тіні Митрополита Андрея Шептицького. І це повторювали навіть
церковні історики і священики. Та
це не так. Бо вже патріарх Йосиф
Сліпий у біографії праведного Митрополита Андрея Шептицького окремий розділ присвячує Климентію
Шептицькому, наголошуючи, що він
був присутній у всіх ділах і вчинках
свого брата. Більше того, акцентує,
що він „гасив його вулканічну вдачу
і намагався бути у всьому йому корисним і потрібним“. Тож розуміємо,
що отець Климентій був фактично
правою рукою очільника Української
Церкви. Доказом цього є й те, що
коли у 1944 році Митрополит помер,
то серед священиків не було сумніву, хто повинен морально очолити
рух, який попровадить нашу Церкву
у підпілля. Символом цього руху був
Йосиф Сліпий, а людиною, яка підготовляла Церкву до цього непростого
періоду, тим, хто їздив на переговори до Москви, щоб визначити статус
і місце УГКЦ у совєцькій Україні, був
отець Климентій Шептицький, і його
авторитет — безсумнівний. Тож те,
що, начебто він був у тіні, далеке від
істини. Навпаки, він був завжди поруч зі своїм братом Митрополитом
Андреєм, — розпочав розмову отець
Юрій Бойко.
Щоб це зрозуміти, треба відстежити історію його покликання.
Нещодавно вийшла друком перша

наукова біографія Климентія Шептицького, авторства Івана Матковського. До того над біографією
цього церковного діяча працювали
ще декілька науковців: монах-отець
Севастьян Дмитрух — досліджував
духовну спадщину, Вікторія Чорнописька — охопила суспільно-політичну діяльність, а Ольга Войтюк —
вивчала монашу діяльність. Та саме
біографія, яку упорядкував Іван
Матковський, унікальна тим, що на
дві третіх базована на документах,
містить спогади сучасників отця
Климентія Шептицького (вперше
перекладені українською мовою),
а також людей, які багато чим йому
завдячують. До прикладу, польського науковця та дипломата, екс-міністра закордонних справ Польщі
Адама Ротфельда, який переховувався в Унівському монастирі від
нацистів.

Покликання до
монашества
Чимало цікавого планують розповісти і про покликання отця Климентія.
— Досі було відомо, що він вступив до монастиря студитів уже в
зрілому віці — у майже 43 роки. На
той час побудував гарну кар’єру —
був доктором права, парламентарем, активним у громадському
житті. І виглядає, що раптом покидає це все та йде в монастир. Можна подумати, що людина пережила
якесь велике розчарування і тому
це трапилося. Та, читаючи листи до
матері, Софії Шептицької, і від неї —
йому, які вдалося відкрити декілька

років тому у монастирі Святого Теодора Студита „Студіон“, стає зрозуміло, що покликання до монашества
у Казимира (Климентія) зародилося
ще в юності. Та коли він вперше про
це сказав матері, вона зробила два
висновки: він ще не готовий до цього і мусить перейти випробування
життям, а друге те, що батько, Ян
Кантій Шептицький, не погодився б
на те, що два сини будуть у монастирі. Тому в одному з листів мати
радить йому: „сину, ти маєш пройти
гартування часом. А коли перейдеш
випробування світу цього і зрозумієш, що єдиною ціллю для тебе є Бог,
то зреалізуєш свою мету“. Сильніше
відчувати це Климентій Шептицький
почав після смерті своєї мами. Саме
тоді він починає сходити з політичної арени і ставати ближчим помічником свого брата Андрея, — додав
отець Юрій.
Дослідникам вдалося також віднайти документи, які проливають
світло на те, як Андрей Шептицький
відреагував на це: він старався не
впливати на вибір брата вступити у
лише відновлене (у 1890 році) монаше згромадження студитів. Климентій Шептицький на той час був
римо-католицького віросповідання
та ідентифікував себе з польською
спадщиною. Тож Митрополит відсилає його до архієпископа Львівського римо-католицького Юзефа
Більчевського, про що є запис у
щоденнику: „прекрасна душа, дуже
скромна й покірна, шкода, що не
обрав один із наших монастирів“.
Першим монастирем, де перебував отець Климентій, був студитський монастир у Кам’яниці на
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Балканах, що був заснований для
служіння українських мігрантів на
територіях сучасної Боснії та Герцеговини. Звідти у 1912 року є перші
лити Климентія.
Своє монаше ім’я — Климентій,
Казимир Шептицький обрав через
велику набожність до папи Климента І, який загинув на території
сучасного Криму, в Херсонесі, як
мученик за віру. Це був перший
понтифік, який віддав своє життя за
віру на наших землях. Іван Франко
писав у своїх працях, що Климент
Римський свого часу навіть перевищував культ святого Миколая.
Згодом Климентій Шептицький
переїжджає в Україну. І у період
І Світової війни та польсько-української війни активно працює у
Львівській єпархії. Від 1939 року
переїжджає до Львова, де перебуває до смерті Андрея Шептицького.
Отець Климентій усіляко допомагав
Митрополитові звершувати головну
мету — об’єднання Христової Церкви.
— Варто наголосити, що стосунки між братами були подиву гідні.
У них варто повчитися, як будувати
стосунки між братами і сестрами.
Незважаючи на те, що вони ідентифікували себе з різними етносами,
мали прекрасні теплі відносини. Це
видно навіть із листів Климентія до
брата Станіслава — генерала польської армії. Сьогодні бракує таких
стосунків у родинах, — зауважив
мій співрозмовник.
— Якщо ж говорити про світську
діяльність Климентія Шептицького,

то він може бути цікавим сучасникам тим, що є людиною, яка трактувала владу, яку отримала через вибори до сейму, як служіння. Пригадуєте, коли Блаженніший Любомир
повідомив, що буде відходити від
керівництва Церкви. З яким подивом і шоком це сприйняли. Та він не
перестав бути авторитетом для народу, а став ще більшим. Свого часу
так зробив Климентій Шептицький.
Він зі середовища світського, дуже
високого, потужного, вступив до
монастиря. Це мало солідний резонанс. У всіх тогочасних польських,
німецьких, австрійських газетах писали — граф Шептицький вступив
до монастиря, — каже отець Юрій.
— Уявіть, якби сьогодні хтось із високопосадовців вирішив, що зробив
усе можливе і пішов би в монастир,
щоб молитвою служити своєму народові. Погодьтеся, така особа була
би дуже переоцінена суспільством.
Так тоді сприйняли й Климентія.
Великий авторитет отець Климентій мав і у монастирі. Він — граф,
а у монастирі тоді були здебільшого
вихідці зі сільських місцевостей. Та
ставав із усіма нарівні працювати на
кухні, в полі. У своїх листах монахи
приділяють цьому багато уваги. Їх
це теж вражає.
Коли прийшла радянська влада, отцю Климентію пропонували
перейти на російське православ’я,
що було рівноцінним зі згодою стати свідомим агентом НКВД. Якби
погодився на це, то отримав би всі
титули. Та Климентій Шептицький
залишається вірним Богові, УГКЦ

і своєму українському народові.
Тому й опиняється у найжорстокішій в’язниці — Володимирському
централі. Там вистояв у своїй вірі до
кінця, помираючи в дуже тяжкому
фізичному стані. Отець Климентій
є прикладом людини, яка не лише
зробила вибір, а була вірною йому
до смерті.

НАШ КАЛЕНДАР

риментально довів існування електромагнітних хвиль.
24.02.1865 — народився Іван Липа, український письменник i громадський діяч.
24.02.1917 — народилася Тетяна Яблонська, українська художниця.
25.02.1871 — народилася Леся Українка
(Лариса Косач-Квiтка), українська поетеса i драматург.
25.02.1887 — народився Лесь Курбас,
український актор, режисер, педагог,
теоретик театру.
25.02.1905 — народився Павло Вірський, український балетмейстер.
25.02.1909 — народився Микола Климишин (псевд. „Непоборний“), український політичний діяч, член ОУН у
Галичині.

25.02.1939 — помер Василь Данилевський, український фізіолог, академік
АН УРСР.
25.02.1954 — помер Юрій Яновський,
український письменник, драматург,
кіносценарист.
25.02.1964 — у Нью-Йорку помер Олександр Архипенко, український живописець i скульптор світової слави.
26.02.1886 — народився Ґеорґій Нарбут,
український графік.
27.02.1875 — народився Володимир
Філатов, український офтальмолог і
хірург.
27.02.1918 — початок походу Українських Січових Стрільців проти більшовицьких військ, що напали на
Україну.

21 лютого — Міжнародний день рідної
мови.

Пам’ятні дати
21.02.1942 — у Києві німецькі окупанти
розстріляли Олену Телiгу, українську
письменницю.
21.02.2007 — помер Юрій Рудавський,
ректор Львівської політехніки (1991–
2007).
22.02.1732 — народився Джордж Вашинґтон, американський державний діяч,
перший президент США.
22.02.1857 — народився Генріх-Рудольф Герц, німецький фізик, один із
засновників електродинаміки. Експе-

Урочистості до
150-літнього ювілею
Це — деякі штрихи з біографії
отця Климентія, які демонструватимуть цього року. Мета, яку ставлять перед собою організатори,
готуючи вшанування Климентія
Шептицького, — щоб люди почули
та дізналися про нього більше. Тож
відбуватимуться різнопланові заходи, орієнтовані на різні середовища: наукові конференції, зустрічі,
круглі столи. Найближчим часом
представлять повну програму.
Вже розробили емблему, яку
розповсюджують різними мовами — англійською, івритом, польською, російською.
Планують перевидати вибрані твори, які побачили світ у
2012 році. А також впорядкувати
та опублікувати недавно віднайдені листування отця Климентія з
Митрополитом Андреєм, різними
політичними діячами та твір про
матір. Ще хочуть ці всі документи
помістити у відкриту електронну
базу для загального доступу.
Наталія ПАВЛИШИН
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ОЛЕКСАНДР ГАЛЬЧИНСЬКИЙ:
		 ЗМІНИМОСЯ САМІ — ЗМІНИМО ДЕРЖАВУ
Коли за людину говорять її справи, то хочеться більше
дізнатися, що саме нею керує, за якими принципами
живе і як сприймає та аналізує все, що відбувається
довкола. Про Олександра Гальчинського — воїна
та псхотерапевта, я згадую у статті, що стосується
заснування Благодійного фонду імені Тараса Карпи
та його діяльності — допомоги дітям-сиротам.
Олександр — львів’янин.
Та понад двадцять років
тому виїхав до Ізраїлю, де
зараз і проживає. Хоча не
перериває зв’язок із рідним
містом. А зараз, коли наслідки війни щораз відчутніші,
він консультує психотерапевтів, яким доводиться допомагати поборювати кризи
воїнам, що повернулися до
цивільного життя.

В

ибір стати воїном і
психотерапевтом був
свідомий?
— Цілком. У 1996 році
я закінчив навчання в Ліцеї імені
Героїв Крут у Львові. Після того
певний час не вступав у військовий навчальний заклад, а пішов
вчитися у Ветеринарну академію
ім. С. Гжицького. Та вже через
семестр потрапив на навчання в
Ізраїль. І вже там відслужив три
роки в бойовому підрозділі. Відтоді моє життя пов’язане з армією. А згодом здобув освіту психотерапевта, захистив кандидатську
дисертацію. Так і почалася кар’єра пихотерапевта, паралельно із
військовою. На сьогоднішній день
я командою ротою, маю психотерапевтичну практику та викладаю
у кількох навчальних закладах.

Щ

о, на Вашу думку, потрібно
зараз, щоб відбулися кардинальні зміни в Україні?
— Передусім — зміна свідомості. Коли людей почне турбувати
майбутнє, а не те, що відбувається тут і зараз, тоді й суспільство
стане іншим. Мусить бути усвідомлена відповідальність: ніхто,
крім мене цього не зробить. Часто чую в Україні звинувачення: „а

що нам держава дала?“. Повірте,
якби в Ізраїлі люди керувалися
таким принципом, то цієї країни
давно би не існувало. В нас надто
багато ворогів, щоб ми могли собі
дозволити такий стиль поведінки.
А щоб формувати сильне суспільство треба дитині змалку
вкладати поняття гідності, вчити
любити і дбати про це місце, де
живе. І це має йти передовсім
зі сім’ї. Батьки не мають права
скидати це на заклади освіти. Бо
завдання школи — навчити вчитися. А вихованням мають займатися батьки.

Ч

и не помітні такі зміни вже
тепер?
— Зараз у суспільстві є лише
певне вкраплення свідомих людей, які почали голосніше окреслювати свою позицію. Та, якщо
повірити в молоде покоління,
приділяти йому час, створювати
відповідні умови для навчання,
то зміни будуть. Так, різниця між
2014 і 2019 роком вже є. Українці
починають розуміти, що ніхто тих
змін не зробить. Та все ж треба

виховувати молодь і покладатися
на них.

Ч

и можливо навчитися жити
з війною і правильно сприймати тих, хто повертається з
неї?
— Нині суспільство ще не готове до цього. Зважте, солдат повертається додому після певних
військових подій і знає, що
залишається сам на сам зі
своїми проблемою. Навіть
психотерапевти не вміють
ще добре працювати з військовими. Знаю чимало випадків, коли хлопці, що повернулися з війни найбільше бояться осудження за
свою слабкість. Їм нав’язали думку, що бути слабким
— це погано. Саме в цьому
погляді й полягає різниця
між Україною та Ізраїлем.
Ми вчимо військових, що
слабкість — це нормально.
Дозволити собі бути слабким — це вибрати бути
сильним, бо так можна зрозуміти
себе внутрішнього і не зважати на
те, що кажуть інші.
Зараз в Україні я більше консультую тих, які працюють із військовими. Ми багато працюємо
зі сприйняттям. Тобто для кожного воїна одним із найважливіших кроків має бути — „сприйми
те, чого не можеш змінити“. Це
йдеться і про ставлення до військового, і про стосунки в сім’ї.
Важливо дати зрозуміти воїну:
те, що відбувається з ним — нормально.
Також для того, щоб змінилося
сприйняття воїнів, служба в армії
має стати суспільною нормою.
Знову ж візьму за приклад Ізраїль, там змалку діти ростуть на
певних цінностях. Для них не піти
в армію — це щось неприйнятне.
Там не служать лише ті, хто за
станом здоров’я цього не може.
Діти бачать тата і маму воїнів (в
армії служить дуже багато жінок),
ростуть у суспільстві, яке воює за
право бути незалежними. Тобто з
дитинства їх загартовують. Тож є
імунітет — емоційний, духовний.
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На жаль, тут такого поки що нема.
Хоча, правду кажучи, там теж минуло 70 років, щоб це стало основою суспільства.

Ч

ому метою діяльності Благодійно фонду імені Тараса
Карпи обрали саме роботу з
дітьми?
— Робота зі сиротами в Україні
досить поверхова. Мало хто вміє
лікувати травми залишеності, покинутості. Обговоривши все, ми
вирішили, що правильно буде почати надавати психотерапевтичну
допомогу дітям-сиротам.
Основною цінністю цього
Фонду є навчити терапевтів допомагати дітям знаходити в собі
приховані ресурси. Для мене психотерапія — це допомогти пацієнтові розкрити свої можливості.
І моє завдання — показати їм їхні
ресурси.
Зараз у підході до виховання
дітей-сиріт є серйозна небезпека. За час виховання в інтернатах

СУСПІЛЬСТВО

вони звикають, що хтось щось постійно дає, а натомість для цього
нічого не потрібно робити. Так і
потім, виростаючи, дитина живе
з відчуттям, що їй хтось щось
винен — завжди і всюди. А цим
дітям треба давати інструменти,
щоб вони ввійшли в життя впевнено. Мало того, що в них травма
втрати батьків, а ми ще їх позбавляємо можливості боротися
за себе. Варто пам’ятати істину:
продовжимо жаліти — почнемо
знецінювати. Тому їм треба допомогти прийти дорослими у світ.

Я

ка ситуація з сиротинцями
в Ізраїлі?
— Їх там просто нема. Адже
насправді дітей самих не буває.
Коли втратили батьків, є родичі,
які стають опікунами. А тут діти
часто є інструментом батьків. Бо
приходять у цей світ не як бажаний вибір, а випадково. Перш за
все має бути сформований інститут батьківства. Бо зараз молоді
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люди одружуються, народжують
дітей, коли самі ще є дітьми. То,
зрозуміло, що не можуть добре
виховати, якщо не сформовані самі. Так само і родичі: якщо
сприймають дитину як інструмент, то вважають, що це лише
зайві витрати і клопоти, тому й
віддають сиріт на утримування
державі.
Та, думаю, що з цим ситуація
скоро зміниться. Бо зараз молодь щораз більше їздить за кордон, бачить, яка там ситуація і зі
сім’ями, і з вихованням дітей.
Показником нормальних стосунків у сім’ї є те, що дитина сама
приходить до батьків і каже, що їй
зле. Бо знає, що батьки не осудять,
а приймуть її такою, як є. І це вже
йдеться не про зв’язок — поверхневий контакт, а власне про стосунки — міцніші і глибші. Сім’я —
це завжди стосунки.
Спілкувалася
Наталія ПАВЛИШИН

БЕРЕЖІМО ПАМ’ЯТЬ ГЕРОЯ ДОБРИМИ
СПРАВАМИ
m Закінчення. Початок на 3 с.

представниця громадської організації „Вірні
традиції“, які видають
комікси „Кіборги“ про
історії наших воїнів,
наголосила, що саме
завдяки таким воїнам,
як Тарас Карпа, які не
відступили і були вірні
присязі, ми добилися, що Росію визнали
агресором, що маємо
величезну підтримку
НАТО.
— Це історія дев’ятнадцяти життів в одному дні літа 2014 року.
Історія гідних і непереможних. І вона почалася 23 липня, коли
на території Сніжного
було збито два наших
винищувачі і обидва
пілоти впали на не-

контрольовану українськими військовими територію. Цих льотчиків,
рівних яким в Україні є
хіба 10–15 осіб, негайно
треба було рятувати. І
зробити це могли лише
добре підготовлені воїни — спецпризначенці,
які знали всі дані розвідки. Одного льотчика
їм вдалося врятувати.
Одразу після повернення їх відправили
шукати другого. І 19
осіб на двох „уралах“
заїхали у тил ворога,
де почали пошуки. Але
він не вийшов на зв’язок, бо здався у полон.
Чому він так вчинив,
не можемо сказати.
Та це стало трагічним
поворотом у цій історії. Шукаючи його, наші
військові „засвітилися“

повністю. Тож опинилися в пастці, без прикриття, без можливості евакуації. Їхнє місце
перебування ворогам
здав місцевий фермер,
якого зараз судять. Їх
накрили важким вогнем… Про цю ситуацію
ми ще багато всього не
знаємо. Та тоді десятеро осіб загинуло, п’ятеро опинилися в полоні
і лише четверо вціліли
і вийшли з оточення.
Досі дуже багато запитань, відчаю. Та ще й
сьогодні, з ким би ми не
говорили, всі кажуть —
тоді ми вчилися воювати, — розповіла гостя.
Спогадами про Тараса Карпу поділився і
його шкільний товариш
— мер Рави-Руської
Микола Зінько:

— Тарас завжди був
дуже спокійний і серйозний. За весь час
нашої дружби він мене
двічі приголомшив.
Спершу, коли вирішив
вступити в Ліцей ім. Героїв Крут і вдруге, коли
пішов служити у 3-ій
окремий полк спеціального призначення
імені князя Святослава Хороброго Збройних Сил України. Та він
завжди знав, чого хотів
і цілеспрямовано йшов
до мети.
Благодійний фонд
ім. Тараса Карпи помножуватиме свою
працю. І її варто підтримувати — 4149
4978 6397 7072 Karpa
Bohdanna.
Наталія ПАВЛИШИН
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ПОЛІТЕХНІКИ У БОРОТЬБІ
				
ЗА УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ
Хроніка подій кінця 80-х — початку 90-х років
Дні козацької
слави
Черговою подією з
масовим використанням
національної символіки
на сході України були Дні
козацької слави поблизу
с. Капулівка Нікопольського району Дніпропетровської області на початку
серпня 1990 року. І тоді,
коли політехніки діставалися до мети на автобусах
зі заходу на схід — з півночі на південь рухалося
наше каякове товариство,
щоб долучитися до цього
величного маршу.
…Саме того літа ми вирушили в регату притокою
Дніпра річкою Оріль. Розпочали плавання у точці
сходження трьох областей
(Харківської, Полтавської
і Дніпропетровської), далі
— межею Полтавщини і
Дніпропетровщини, тобто
периферійними територіями трьох областей. За два
тижні ми пропливли 115 км
з малими прапорцями на
каяках (більші встановлювали на наметах). Плили
за течією повільно і звістка про прапори нас випеПочаток у чч. 3, 4

SSНа святі козацької слави

реджала. Нашу флотилію
вітали місцеві мешканці,
підпливаючи на човнах і
зустрічаючи на пляжах,
вітали з містків, у магазинах, поштових відділеннях. На привалах ми
спілкувалися з місцевими
мешканцями, роздавали
національну символіку і
самвидав, разом співали
біля ватри.
Відчували за собою
делікатний нагляд спецслужб, бо місцева партократія добре знала, що
в Галичині вже панує демократична влада, і, напевно, боялася, щоб ми
не організували мітинг чи

пікет, або, не дай Боже, захопили якусь сільраду.
Закінчили похід поблизу райцентру Царичанка.
Місцеві чиновники забронювали нам місця у рейсовому автобусі, щоб ми
скоріше забралися з їхнього району. У заповненому
автобусі, співаючи пісень
разом із іншими пасажирами, ми щасливо доїхали
до обласного центру. Далі
ще один переїзд рейсовим
автобусом до кінцевої автостанції, від якої до місця
призначення залишалось
більше 10 км. Водій автобуса, почувши куди ми
прямуємо, з власної ініціа-

тиви довіз нас до місця, де
збиралися учасники святкування. Гроші за свою
послугу брати відмовився, тому одержав значки,
прапорці і газети.
Ми приїхали до табору
пізно ввечері, у темряві
розшукали друзів-політехніків, котрі біля ватри
почастували нас гарячою
їжею, розповіли про свої
пригоди в дорозі, а ми їм
про свої.
Незабутнє враження
справив на нас табір учасників Маршу козацької
слави — феєрверки вогнів
від вогнищ і хвилі звуків
від співів пісень, а вранці
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і вдень — море прапорів,
хоругов, вимпелів і парад
національного одягу.
Було багато цікавих
зустрічей, розмов і знайомств із відомими політиками, митцями й
науковцями, зокрема з
Михайлом Горинем, Іваном Драчем, Миколою
Поровським, Дмитром
Павличком, Василем Голобородьком, Андрієм
Бурячком, а також місцевими мешканцями і тими,
що прибули зі сусідніх міст
та областей.
Одне із таких знайомств — з молодим учителем мови і літератури
Олексієм Воробйовим,
депутатом Дніпропетровської обласної ради —
мало цікаве продовження. На Різдвяні свята
1991 року він привіз до
Львова півтора десятка
своїх учнів-старшокласників. Опікувалися ними наші
просвітянки Ліда Гриценко
і Люба Губаль, поселили в
гуртожиток, організували цікаві екскурсії та відвідини вистав і масових
заходів, познайомили з
різдвяною обрядовістю.
Рада ТУМ доручила просвітянам взяти їх на Святу вечерю до своїх родин,
щоб діти зі сходу змогли
побачити наш віковічний
ритуал.
Такі акції під назвою
„Різдво для Сходу“ невдовзі стали традиційними
й масовими. Дітей запрошували також у села, де
різдвяні традиції збереглися в автентичному вигляді.

SSЛегендарний
„Кривоніс“ — Мирослав
Симчич

Наш товариш випускник
РТФ Тарас Семенюк (тоді
голова Львівської організації Всеукраїнського
політичного об’єднання
„Державна Самостійність
України“, яке створив і
очолив побратим Левка
Лук’яненка Іван Кандиба)
зателефонував до свого
земляка і той запросив
нас до себе додому. Краянин виявився легендарним Мирославом Симчичом — героєм визвольної
боротьби 1943‒1948 років, за що відбув 32,5 р.
неволі. Його дружина
Раїса нагодувала нас ве-

ПРОСВІТА

черею, а потім до пізньої
ночі ми розмовляли на
актуальні теми і слухали
його розповіді про бойове
минуле, поневіряння по
таборах і тюрмах.
Вранці наступного
дня ми дізналися, що господарі також приймали
в себе ще трьох гостей із
Дніпропетровська, які теж
приїхали на фестиваль.
Серед них була Марія
Сокульська, батько якої
Іван Сокульський — поет
і політв’язень (у травні
1991 року його жорстоко побили агенти КГБ
і за рік він передчасно
помер), а мати Орина —
сестра Ярослава Лесіва
(політв’язня і священика
катакомбної УГКЦ, який
за нез’ясованих обставин
загинув 1991 року).
Саме пані Орину згадує Галина Захарчин у
своїх спогадах про перебування у Дніпропетровську нашої групи спостерігачів під час другого
туру президентських виборів 2004 року. Це вона
зустріла нас, розмістила
в готелі і розподілила
по виборчих дільницях.
2015 року у Львові на
достроковій конференції Всеукраїнського то-

Зустрічі,
подаровані
долею
У середині серпня
1991 року після плавання
річкою Оріль ми прибули
теплоходом із Дніпропетровська до Запоріжжя
на фестиваль „Червона
рута“ і мали приєднатися
до групи політехніків у лісосмузі на березі Дніпра.

SSЮрій Микольський зустрічає гостей
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вариства політв’язнів
і репресованих Орину
Сокульську було обрано
головою.
Мирослав Симчич у
Запоріжжі провадив активне громадське життя,
продовжив його і в Коломиї, куди згодом переселився. Він досі дає
інтерв’ю, знімається в
документальних фільмах.
2008 року в Коломиї йому
встановили пам’ятник,
2013-го — надали звання
Почесного громадянина
міста Львова. На початку
січня 2019 року легендарному повстанцю виповнилося 96 років. Громадські
організації збирають підписи під зверненням за
надання йому звання Героя України.
Не можу обминути
увагою і доцента-механіка Юрія Микольського, у
якого ми з Тарасом Семенюком гостювали під час
зимового відпочинку в
Карпатах, слухали розповіді, дискутували. Він жив
у Славському, мав складний характер, дотримувався дуже радикальних
поглядів. У своєму житті
пан Юрій зробив дві найважливіші справи: спільно з доцентом Йосипом
Зеленим запроектував
і брав участь у будівництві гірськолижних витягів у Славському, а також
частину свого будинку
перетворив у народний
музей, спорудив на власному обійсті криївку. Він
охоче провадив екскурсії для відпочивальників,
особливо туристів зі сходу України і сусідніх держав, школярів і студентів,
розповідав про діяльність
ОУН-УПА. Так, студентам
із Варшавської політехніки він чистою польською
мовою розповів історію визвольних змагань
українців у сорокових
роках.
Володимир ЯРЕМКО
Далі буде
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ЧОРНО-БІЛА ГЕОМЕТРІЯ,
РОЗБАВЛЕНА КОЛЬОРОМ
Графічні композиції, виконані в техніці лінориту,
й експериментальна графіка із домішкою барв —
до 10 березня в галереї „Зелена канапа“ відкрито
експозицію робіт „Ритми“ Наталі Федунь. Це її перша
персональна виставка в рідному Львові й Україні загалом
— художниця живе й працює в Антверпене (Бельгія).

| Світлина Наталі Яценко

Химерне переплетення смуг
чорного й білого — перше враження здалеку, коли бачиш роботи
Наталі Федунь, зайшовши до галереї. Згодом тебе затягує у вир рисочок, нюансів — одна з робіт так
і називається „Вир“ і дає фізичне
відчуття платівки, що крутиться на
диску грамофона. Типографічний
елемент, який невдовзі починає
розрізняти око, є засобом для привернення уваги до зображення в
цілому й до його окремих деталей.
— Представлені роботи, — розповіла авторка, — підкреслюють
мою любов до типографії, шрифтів
і музики. Музика є найважливішим
джерелом натхнення для мене:
уривки пісень стають інспірацією,
що проявляється через ритм — повтор дрібного графічного елементу.
Роботи „Куб“ і „Розмова“ — експериментальна кольорова графіка,
яка передає простір, підсилює баланс ритму, контрасту й асиметрії.
Справді, твори Наталі Федунь
дуже мелодійні, динамічно-текучі,
такі, що заманюють глядача у свою
чітку, проте рухливу реальність.
Тексти як композиційний фон є
мимовільно вибраними пісенними
фрагментами, що надають роботам
ритмічності. Абстракції доповнюють реалістичні силуети — чоловіка
й жінки, птахів, дерев. Назви творів
лаконічні — „Момент“, „Горизонт“,
„Вітер“, „Повітря“, що дає змогу

розгулятися глядацькій уяві й асоціативності.
Над великими роботами, виконаними у теплій кольоровій гамі,
мисткиня працювала два місяці.
Щоразу домішувала інший відтінок, щоб досягти градації кольору
й отримати масштабність зображуваного.
Наталя Федунь є випускницею кафедри графічного дизайну ЛНАМу.
Під час навчання проявила себе
як одна з найкращих студенток —
мала змогу розвивати свої мистецькі здібності на пленерах у
Польщі, Швейцарії і Швеції. Викладачі згадують, що її новаторство в
підході до вирішення творчих завдань було помічене ще у виборі
теми дипломної роботи — спортивні машини. Виконуючи дипломну, вона першою серед студентів
ввела в неї відеоряд.
— На цю виставку Наталя чекала
довго — кілька років, тому я рада,
що вдалося її зреалізувати, — каже
директор галереї Олеся Домарадська. — Мистецтво, яке вона творить, можна назвати контемперарі — авторка не йде за шаблоном,
а винаходить абсолютно власний
стиль. У кожній роботі є повторення ритмічних елементів, вони дуже
музичні у своїх плавних переходах.
Наталя ЯЦЕНКО

У березні на камерній сцені
Театру ім. М. Заньковецької
— прем’єра вистави за п’єсою польського драматурга
Славомира Мрожека „Емігранти“. Це одна з найвідоміших п’єс польської драматургії,
у якій піднімається тема свободи, сім’ї та людських страхів.
Це діалог двох безіменних
чоловіків-емігрантів, котрі
через різні обставини змушені
разом мешкати в невеличкій
кімнаті-комірчині під сходами.
Режисер Вадим Сікорський
впевнений, що ця п’єса з роками не втрачає своєї актуальності, а дедалі більше стає
близькою для кожного народу.
Відбувся допрем’єрний показ
фільму „Людина з табуретом“, який вийде у прокат
21 лютого. Це документально-пригодницька стрічка про
останню подорож мандрівника
та режисера Леоніда Кантера.
2004 року на звичайній київській кухні студенти вигадали
гру „З табуретом до океану“:
донести чотири дерев’яні табурети до чотирьох океанів. У
фільмі показано останню, четверту подорож до Тихого океану, що тривала рік. Первинний
задум трансформував фільм у
філософсько-пригодницький
байопік.
23 лютого о 19.30 на відвідувачів ТРЦ Victoria Gardens
чекає неймовірний виступ
запального рівненського
гурту OT VINTA. Музиканти
подарують глядачам море
яскравих емоцій та незабутніх вражень, а добре знайомі
фолк-рокові хіти гурту — піднесений настрій, драйв.
Від 21 до 27 лютого перед
церемонією нагородження
премії „Оскар“ у мережі
кінотеатрів „Планета Кіно“
пройде „Оскар Фест“. У його
програмі — фільми-номінанти
в категорії „найкращий фільм“
— „Холодна війна“ Павла Павліковського, а також анімаційна робота „Острів собак“
Уеса Андерсона. Крім цього
— трагікомедія „Зелена книга“,
історична драма „Фаворитка“,
драматичний байопік „Богемна рапсодія“, музична драма
„Народження зірки“.
За матеріалами інформагенцій
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БУТИ ГОТОВИМ ДО ВЕСНИ
Добігають до фінішу канікули, а з ними — і зима.
Ще не пора ховати до шафи теплий одяг, зате вже
варто витягувати кросівки — налаштуватися на те, що
невдовзі активності додасться. Однак передвесняна
підготовка — це набагато більше, ніж просто зміна
гардеробу.
Очищення організму від зимових накопичень некорисних речовин — перше, за що потрібно взятися. Адже хоч-не-хоч у холодну
пору року ми їмо чимало, і багато калорійного, смачного, що не
завжди потрібне нашому тілу. Урізати раціон не доведеться, лише
дещо його змінити: риба має
потіснити у ньому м'ясо, а овочі, зокрема буряк, часник, а також зелень і лимон, повинні зайняти чільне місце. Якщо самому у
власному харчуванні розібратися важко, зверніться по допомогу
до дієтолога. Знадобиться порада
спеціаліста і в тому випадку, коли

є якісь порушення у системах
організму чи окремих органах —
навесні хвороби загострюються.
Харчовий детокс не буде повноцінним без детоксу інформаційного, що передбачає зменшення перебування за комп'ютером чи планшетом, зависання у
соцмережах у смартфоні, особливо, коли їмо. Ранньої весни
і так мало поживних речовин, а
наше розсіювання уваги не сприятиме засвоюванню навіть їх.
Весна — це не лише період
позбувань зайвого, а й набування
нового. Тож хто не встиг з перших
днів нового року почати жити за

новими, здоровішими правилами, має шанс втілити свої прагнення. Оздоровчий біг уже не в
залі (хто не займався, мусить
піти спочатку у тренажерку), а
надворі, у парку, скандинавська
ходьба, велосипед, ролики — рухатися можна із задоволенням,
а не тільки тому, що так треба.
Низька температура повітря вимагає розминки, яка переходить
у легкий біг. І, звісно, зважайте на
своє самопочуття і час — перші
заняття на повітрі повинні тривати до 30-ти хвилин, а то й менше
— прислів’я „тихіше їдеш — далі
будеш“ тут дуже актуальне. Цікаво, що з психологічного погляду
пробігти півгодини людині легше,
ніж, скажімо, визначену кількість
кіл на стадіоні.
Підсумок: почате навесні
дасть свої плоди влітку і восени
лише за умови регулярності. Це
стосується усіх корисних звичок:
і харчових, і спортивних.

СПОРТОГЛЯД З ПРИЦІЛОМ НА РІК
••Відбулося спільне
засідання Львівського
обласного відділення
КФВС МОН України та
виконкому Львівського
обласного спортивного
товариства студентів
„Гарт“. Участь у нараді взяли представники
кафедр фізвиховання та
керівники спортивних
клубів 15 ЗВО Львівщини.
Підбивши підсумки змагань торішньої Універсіади Львівщини, присутні
обговорили положення про змагання серед
студентів університетів
та академій Львівщини
в „Універсіаді Львівщини-2019“. У її програмі
з'явилися доповнення:
відтепер студенти також
змагатимуться й у спортивному орієнтуванні,
загалом — у 37 видах
спорту. Представники
вишів домовилися про

співпрацю із Львівською
обласною федерацією
спортивного орієнтування. Крім цього, у межах наради розглянули
організування зимової
Універсіади України на
Львівщині, участь команд
області в літній Універсіаді України та цьогорічних чемпіонатах Європи.
••Українська студентська збірна не братиме
участі в ХХІХ зимовій
Всесвітній універсіаді,
яка від 2 до 12 березня відбуватиметься у
Красноярську (Росія).
Раніше зимові універсіади на території Росії (навіть у радянські часи) не
провадили. Та ще торік
міністр молоді та спорту Ігор Жданов заявив,
що жоден з українських
спортсменів не поїде
на зимову Універсіаду.

Враховуючи закон про
особливості державної
політики на тимчасово
окупованих територіях,
резолюцію віце-прем'єр
міністра, національну
збірну для виступу на території Росії фінансувати
за кошти держбюджету не можна. Українські
студенти матимуть змогу
взяти участь хіба в літній
Всесвітній універсіаді,
яка відбуватиметься 3–14
липня в Неаполі (Італія).
••Триває підготовка
до чемпіонатів світу серед студентів із
кульової та стендової
стрільби, воднолижного спорту та Форуму зі
студентського спорту.
І хоч два перші заходи
відбудуться наступного
року, а Форум — аж у
2022-му році, щоб якісно та своєчасно підготу-

ватися до них, уряд ще
торік створив організаційний комітет. Заходи
такого рівня пройдуть в
Україні вперше і є дуже
важливими, адже дають
змогу розвивати спортивну інфраструктуру,
залучати більше молоді
до спортивного руху й
здорового способу життя. Відомо, що Форум зі
студентського спорту
відбудеться в Києві на
базі Національного університету фізичної культури і спорту, а чемпіонат світу серед студентів
із кульової та стендової
стрільби — у Львові, у
стрілецькому комплексі
навчально-спортивної
бази літніх видів спорту
Міністерства оборони
України.
Сторінку підготувала
Наталя ЯЦЕНКО
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ДЕПРЕСІЯ ПОШИРЕНА, АЛЕ З НЕЇ Є ВИХІД
У багатьох із нас буває, коли нічого не хочеться і
нам усе байдуже. Це може свідчити про депресію.
Доволі часто вона минає сама. Однак, як запевняє
психотерапевт Володимир Станчишин, інколи потрібна
допомога фахівця з когнітивно-поведінкової терапії.

Чи можна собі
зарадити?
Статистика свідчить, що 5–12%
чоловіків і 10–25% жінок мають депресію, а 40–90% із них — супутні
розлади, адже депресія зазвичай
„любить когось водити за собою“
— низьку самооцінку, панічний
розлад, нав’язливі стани, тривогу
за здоров’я, алкоголізм, проблемні стосунки у подружжі, на роботі
тощо.
Кожен із нас принаймні раз у
житті переживає якийсь епізод депресії. Її симптоми можуть виникати періодично. Отож, це доволі
поширене явище. Воно може бути
зумовлене внутрішніми чинниками
(ендогенна), тобто неправильною
діяльністю нейромедіаторів мозку.
У такому разі депресія не залежить
від способу життя, бо це внутрішнє
соматичне захворювання. Схильність до ендогенної депресії можна успадкувати. У такому разі будьякий психологічний чинник депресії
діятиме швидше, ніж у людей, які не
мають спадкових схильностей. Такі
особи потребують консультування
психоневролога. Депресія також
може бути зумовлена зовнішніми
чинниками (психогенна). У такому
разі її причини виникають зненацька — раптове звільнення з роботи,
розлучення, сильний стрес, смерть
когось із близьких. Здебільшого у
таких випадках депресія минає,
коли з’являється якийсь рятівний
чинник: нова робота, підтримка
друзів, спілкування. Така депресія
може повторюватися періодично.
Депресія буває легка, середня,
важка. При легкій (дистимії) помірно знижується настрій, людина
невдоволена всім, що її оточує, і
це триває певний час. Така особа
зазвичай на вигляд понура, втомлена життям. Часто легку депресію
ми вважаємо рисою характеру. І це
не призводить до якоїсь неповносправності. При середній депресії
людина розуміє, що їй погано, нічо-

го не хочеться, нема охоти виконувати свої щоденні обов’язки, нічого
не приносить радості. Важка депресія — це вже серйозне захворювання. Її найбільш поширений симптом — не хочеться вранці вставати
з ліжка, бо нема мотивації навіть
прийняти душ чи випити каву. Важка депресія може знерухомлювати
людину. Вона заважатиме їй виконувати щоденні обов’язки і завжди
викликатиме багато внутрішнього
болю. При середній та особливо
при важкій депресії не треба боятися піти до психіатра, який призначить антидепресанти. До вживання
таких медикаментів треба поставитися як до звичайного лікування.
Після того у людини з’являються
ресурси, і вже тоді вона може йти
до психотерапевта, який допоможе зрозуміти психологічні чинники
і подолати їх.
Водночас депресія — єдиний
розлад, який може минути сам собою, коли щось змінюється у житті.
Приблизно 20% людей дають собі з
цим раду, здебільшого вони мають
ознаки легкої депресії. У 70% депресія добре лікується. І лише 10%
людей страждають на депресію як
на хронічну і невиліковну недугу.

Як розпізнати
депресію?
Є декілька симптомів:
• поганий настрій впродовж більшої частини дня;
• незадоволення всім, що робимо і
що діється навколо нас;
• раптова втрата чи набирання
ваги;
• будь-які розлади сну;
• загальмованість чи надто висока
активність (відхилення від звичного стану);
• втома, втрата енергії;
• посилене відчуття нікчемності і
втоми;
• зниження концентрації уваги і
сприйняття інформації;
• сумні і суїцидні думки.

Але про те, що це депресія, можемо говорити лише тоді, коли не
менше п’яти цих чинників тривають
впродовж двох і більше тижнів.
Водночас є декілька найпоширеніших міфів. Перша: депресія
— це нормально, адже всім іноді
буває сумно. Так, нормально, але
лише на короткий час. Також ми
помилково можемо вважати, що
депресія мине, коли більше рухатися, що вона виникає від неробства, що достатньо взяти відпустку
і поїхати в іншу країну, опанувати
нову духовну практику і, зрештою,
що це несправжня хвороба. Такі
міфи можуть замикати нас у цикли
і спричиняти певні соціальні труднощі, спонукати до вживання алкоголю, викликати почуття провини,
сорому.

Важливо змінити
думки
Проте не забуваймо, що вихід із
цієї проблеми є, що депресію мають багато людей і важливо знайти того, хто може нам допомогти.
Це повинна бути людина, яка сама
не перебуває в депресії і випромінює впевненість та оптимізм. Дуже
важливий чинник подолання депресії — добрі стосунки з людьми,
взаємодовіра.
Ми не можемо змінити свій депресивний настрій, однак можемо
змінити негативні думки, знайти те,
що змусить подивитися на життя
позитивно. Отож, важливі ресурси
самодопомоги: релаксація (кава,
чай, контрастний душ, гарна музика), позитивне спілкування, намагання знайти рішення конкретної проблеми, переоцінити життєву
ситуацію.
Ірина МАРТИН
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ЗАПАХЛО…ЦИГАРКАМИ
Про небезпеку куріння знають навіть діти. Однак більшість
навіть не здогадується, якої шкоди може завдати пасивне або
змушене куріння. Навіть якщо ви не курите, активно боретеся
із цією негативною звичкою своїх рідних чи друзів — це зовсім
не гарантує здоров’я вашим легеням та організму загалом.
Закон України про
заборону куріння у громадських місцях (а саме:
у під’їздах, підземних
переходах, транспорті,
приміщеннях закладів
культури, приміщеннях та
на території навчальних
закладів, закладів охорони здоров’я, фізкультурно-оздоровчих споруд і
закладів фізкультури та
спорту, у приміщеннях
органів державної влади, місцевого самоврядування та державних
установах, на зупинках
маршрутного транспорту,
у ліфтах, на дитячих майданчиках) вступив у дію
ще 2012-го, однак від куріння на вулицях Львова
таки не вберегтися, осо-

бливо на зупинках громадського транспорту.
За інформацією Американського товариства
раку, спалювання тютюну
призводить до утворення
двох видів диму — безпосередньо від горіння тютюну, і того, що видихає
курець. Кажучи про небезпеку, найбільше уваги зазвичай приділяють
останньому, однак саме
дим від спалення тютюну, попри свою незначну кількість, порівняно з
тим, що видихає курець,
є більш токсичним і багатим на канцерогени.
Щобільше, завдяки дрібнішій структурі цей дим
значно легше проникає
у легеневі шляхи та крізь

SSУкраїнський центр контролю над тютюном

покриви шкіри. Тому навіть якщо ваш партнер,
друг чи родич курить у
вашій присутності, але
видихає дим в інший бік
— ви зовсім не в безпеці, а так само вживаєте
нікотин й токсичні хімікати (близько 7 тисяч, 70 з
яких — канцерогенні), що
накопичуються в організмі.
Тютюновий дим провокує розвиток онкологічних захворювань не
лише легень, а й гортані, глотки, носових пазух, мозку, прямої кишки, шлунку, грудей і навіть сечового міхура. І
в безпосередніх курців,
і в пасивних знижується імунітет, підвищується ймовірність проблем
із серцем та судинами,
розвивається схильність
до інфаркту. Діти курців
перебувають у підвищеній зоні ризику виникнення алергії, лейкемії,
лімфоми, раку печінки та
пухлин головного мозку,
а також частіше хворіють,
особливо на бронхіт, пневмонію, астму.
Обіймаючи посаду в.о.
очільника МОЗ, Уляна Супрун про пасивне куріння висловлювалася так:
„Вдихати тютюновий дим
без куріння може здаватися не так страшно,
особливо тим, хто курить
та вважає, що бере весь
„удар“ на себе. Натомість
із 7-ми мільйонів людей,
які щорічно помирають
від тютюнової епідемії,
890 тисяч не курять. Вони
стають жертвами вторинного диму. У дорослих, які
не курять самі, але вдихають тютюновий дим, він

викликає серйозні серцево-судинні та респіраторні захворювання, зокрема, ішемічну хворобу
серця та рак легень. А у
немовлят може викликати раптову смерть“. Окрім
цього, пані Супрун переконана, що електронні сигарети та пристрої
з технологією „heat-notburn“, які нині вважають
безпечною альтернативою цигаркам, насправді
є не менш шкідливими за
сигаретний дим.
У день написання цієї
статті я вирішила звернути увагу на курців, що
мене оточують: по дорозі на роботу я „пасивно
закурила“ двічі, у часі
обідньої перерви, тобто
впродовж години — аж
вісім разів, дорогою додому — ще шість. Отож
загалом за день, а фактично за три години, мені
довелося шістнадцять разів проходити крізь хмари
тютюнового диму, притому, що ніхто з моїх колег
не має такої негативної
звички. Як тоді бути тим
людям, котрі працюють у
колективі курців? Український центр контролю
над тютюном наголошує:
85% тютюнового диму
неможливо відчути нюхом та побачити, тому,
навіть якщо накурене
приміщення провітрити,
небезпечні сполуки нікуди не зникнуть — вони
залишаються на меблях і
стінах.
Якщо уникнути тютюнового диму в публічних
місцях, на роботі чи на
вулиці важко, а інколи й
неможливо, то дбати про
чистоту повітря у власній домівці — обов’язок,
тому не варто нехтувати
зауваженням сусідові, котрий постійно курить на
вашому сходовому майданчику.
Анастасія СТЕПАНЯК
(МОЗГОВА)
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ПЕРЕРВА

КРОСВОРД
Горизонтально:
5. Грецька назва однієї з найдавніших книг
Нового Заповіту, що містить пророцтва про
кінець світу. 7. Аеродром, обладнаний усім необхідним для регулярних польотів транспортної авіації. 8. Розділ фізики, в якому вивчають звукові явища. 10. Спортивний колектив.
12. Спортивний інвентар, який застосовують у
бадмінтоні, тенісі, сквоші. 14. Різновид фортепіано, в якому струни, дека та механіка розміщені вертикально. 16. Гурт студентів, що ними
керує староста. 18. Дужка, яка з’єднує кілька нотних рядків. 21. Прилад для регулювання струму або напруги в електричному колі.
24. Товстий, міцний шар льоду на річці, озері.
25. Тварина, котра за будовою тіла стоїть найближче до людини. 26. Місто-порт в Україні.
27. Письменник, автор фантастичних сюжетів.
30. Складова частина чогось. 33. Трав’яниста
рослина, що має велике гарне листя; ведмежа лапа. 34. Торг, що відбувається періодично на певному місці для продажу і закупівлі
товарів. 37. Довготривала мова дійової особи
драматичного твору, звернена до самої себе
або інших дійових осіб. 39. Північна полярна
область земної кулі. 40. Людина, схильна до
мрійливості, ідеалізації життя. 42. Наймолодша донька короля Ліра в трагедії В. Шекспіра.
43. Незаконне таємне перевезення через державний кордон недозволених товарів.
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Вертикально:
1. Порода маленьких довгошерстих кімнатних собак.
2. Делікатність у поведінці стосовно когось. 3. Дуга
над нотами, яка означає, що треба грати леґато.
4. Латинська назва давньогрецького бога лікування
Асклепія. 5. Трав’яниста рослина, поширена в Північній півкулі; борець. 6. Спосіб художнього відображення дійсності, який полягає у гострому, осудливому висміюванні негативного. 7. Столиця Казахстану.
9. У Київській Русі заручник, якого залишали на забезпечення договору. 11. Тонка мереживна тканина. 13. Марка корейського автомобіля. 15. Штучна
міжнародна мова, створена на основі есперанто.
16. Артилерійська вогнепальна зброя. 17. Метальна
зброя, що є поєднанням лука зі спусковим механізмом. 19. Зменшене узагальнене зображення земної поверхні; мапа. 20. Духовна особа, яку посилає
Папа Римський з особливим дорученням у країну,
котра не має дипломатичних відносин з Ватиканом.
22. Одне з давньопалестинських міст, яке, за Біблією, загинуло через свою розбещеність. 23. Хімічний
елемент, сполуки якого дуже отруйні; миш’як. 27. Мінеральна маса з високоякісних сортів білої глини,
каоліну, польового шпаку, кварцу, котру одержують
за допомогою спікання; порцеляна. 28. Вулкан на
острові Мінданао на Філіппінах. 29. Найпростіший
гоночний автомобіль без кузова. 31. Італійський
письменник, філософ, лінгвіст, автор роману „Ім’я
троянди“. 32. Загальні міркування на противагу прак-
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тичній діяльності. 35. Німецький письменник ХХ ст.,
автор романів „Три товариші“, „Тріумфальна арка“,
„Чорний обеліск“. 36. Добір акторів, кінопроби. 37. У
Стародавньому Римі — вільнонароджена заміжня
жінка, мати сімейства. 38. Невеликий розповідний
художній твір, майстром якого був В. Стефаник.
41. Зарубка, насічка, зроблена для пам’яті, для рахунку на чомусь твердому. 42. Острівна держава в
Латинській Америці в регіоні Вест-Індія.
Склала Христина ВЕСЕЛА

Відповіді на кросворд,
опублікований у числі 4
Горизонтально: 1. Гарем. 4. Кобза. 8. Камертон. 9. Комбінат. 11. Юка. 14. Ананас. 17. Шпигун.
18. Урхан. 19. Холостяк. 20. Діапазон. 21. Шосе.
23. Паркетник. 25. Інія. 27. Ар. 29. Ямка. 30. Епос.
31. Яр. 32. Гіменей. 35. Болонка. 39. Ан. 40. Меценат. 44. Мі. 45. Перу. 46. Ерос. 47. Гавот. 49. Тин.
Вертикально: 2. Адресат. 3. Меню. 4. Кока. 5. Забашта. 6. Аменхотеп. 7. Антипатія. 10. Балхаш.
12. Коханець. 13. Знання. 15. Цукерка. 16. Анданте. 22. Ода. 23. Помпеї. 24. Кронос. 26. Іпр.
28. Ріг. 31. Ява. 33. Іда. 34. Екер. 36. Омар. 37. Ксі.
38. Ле. 40. Мер. 41. Цукат. 42. Нерон. 43. Тон.
48. „Вир“.
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МНОГАЯ ЛІТА!
П р о ф е с о р с ь ко - в и к л а дацький колектив, працівники Інституту прикладної математики та
фундаментальних
наук
Національного університету „Львівська політехніка“ сердечно вітають з ювілеєм завідувача кафедри фізики

РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ
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МНОГАЯ
ЛІТА!
Колектив
кафедри
технології біологічно
активних сполук, фармації та біотехнології Інституту хімії та
хімічних технологій Національного університету „Львівська політехніка“ сердечно вітає з ювілеєм доцента кафедри

Івана Євстаховича
ЛОПАТИНСЬКОГО.

Лесю Романівну
ЖУРАХІВСЬКУ.

Прийміть наші найщиріші побажання міцного здоров’я, особистого щастя, невичерпної
енергії і наснаги в усіх Ваших добрих справах. Хай у Вашому домі завжди панують мир і
злагода, у серці — доброта і спокій, а у справах — мудрість та виваженість. Нехай доля
завжди буде прихильною до Вас, даруючи
радість життя, незрадливу удачу, вірних і надійних друзів!

В честь ювілейного Вашого дня
Для Вас — наші щирі слова:
Бажаєм здоров’я та многая літ,
Хай довгим і сонячним буде Ваш вік,
Хай злагода буде, хай буде любов,
Хай тисячу раз повторяться знов
Хороші, святкові і пам’ятні дні,
Хай сонце всміхається Вам у житті!
ЕКСПРЕС-ОГОЛОШЕННЯ
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