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ещодавно у Львівській національній музичній академії
імені М. Лисенка відбулися
урочистості з нагоди 85-літнього ювілею та 60-річчя творчої
діяльності патріарха бандурного
мистецтва, видатного педагога,
майстра-винахідника, заслуженого
діяча мистецтв України, професора
Василя Явтуховича Герасименка.
За 60 років педагогічної роботи
професор Герасименко виховав
понад 100 випускників, серед яких
видатні діячі культури, чиї імена
відомі не лише в Україні, а й у
всьому світі. Серед учнів Василя
Герасименка лауреат обласної
премії імені С. Людкевича Ірина
Содомора, керівник народного ансамблю бандуристок Будинку науки і техніки локомотивного депо
Львів-Захід “Чарівні струни”.
Багатогранна творча діяльність
Василя Герасименка – це унікальне явище в історії кобзарства, коли
в одній особі поєднались яскравий
виконавець, педагог-методист, аранжувальник та майстер-винахідник.
Народився на Київщині, і ще у далекому 1950 році молодий студент
училища Герасименко змайстрував першу бандуру. У 1964 році
на Львівській фабриці музичних
інструментів було впроваджено
у виробництво кілька моделей
бандури “Львів’янка” конструкції
Василя Герасименка.
Василь Герасименко продовжив розвиток бандурного виконання після Гната Хоткевича на
Західній Україні у другій половині

ХХ століття. Школа Герасименка
визнана фахівцями і має прихильників у всьому світі.
Василь Герасименко – автор
понад 40 моделей бандур. У його
творчому та методичному доробку
– сотні перекладів, аранжувань,
транскрипцій творів світової та
національної класики, обробок
народних пісень для бандури та
бандурних ансамблів.
У святковий день бандуристки “Чарівних струн” виконали для
ювіляра українську пісню “Де ти,
пташино” та в’язанку жартівливих
українських народних пісень в обробці Оксани Герасименко. Серед
учнів Василя Герасименка, які
прийшли того дня привітати юві-

ляра, – народні артистки України,
лауреати Шевченківської премії
сестри Марія, Даниїла та Ніна
Байко, Людмила Посікіра, заслужені артисти України Остап Стахів,
Дмитро Губ’як, Тарас Лазуркевич,
Олег Созанський та багато інших
виконавців.
Бандуру називають унікальним
інструментом з українським серцем, вона здатна передати багату
палітру і глибину людських почуттів, відобразивши в музиці історію
України. Василь Явтухович вірить,
що попереду у бандури – світове
майбутнє, і це додає наснаги та
молодості його душі.
Оксана ПОДОЛЬСЬКА
Фото автора

ПОДЯКИ

Понад тридцять років я користуюся послугами лікарів Клінічної лікарні Львівської залізниці. Упродовж
попередніх років перебував на стаціонарному лікуванні
у хірургічному відділенні, де переніс операції з приводу резекції щитовидної залози та видалення жовчного
міхура за участю висококваліфікованих лікарів – завідувача хірургічного відділення Володимира Огоновського,
хірурга Олега Куляби та судинного хірурга Миколи
Головача. Операції проведені вдало, за це висловлюю
щиру подяку лікарям.
Одночасно сердечно дякую провідним кардіологам
інфарктного відділення, зокрема завідувачу відділення
Наталії Мазур та лікуючому лікарю Світлані Рябоконь –
за кваліфіковану медичну допомогу, якісне обстеження,

доброзичливість та чуйне ставлення до хворих, що стало запорукою мого ефективного лікування та одужання
у період стаціонарного лікування у відділенні з 11 по 25
квітня 2012 року. Прекрасні лікарі вивели мене з критичного стану та повернули до активної науково-педагогічної діяльності.
Щиро дякую залізничним медикам, які працюють
самовіддано, високопрофесійно, повертають здоров’я
хворим, які перебувають на лікуванні в одному з провідних медичних закладів Львівської області.

Того березневого дня, коли наша маленька донечка
Анночка прийшла з дитячого садочка з ознаками харчового отруєння, ми втратили сон і спокій. Завжди активна
і весела дівчинка лежала понуро і майже з нами не спілкувалася та не могла стати на ніжки. Ми, не гаючи часу,
звернулися до лікарів Клінічної лікарні залізниці, які ретельно оглянули її і скерували у дитяче відділення залізничної лікарні. Уже незабаром нашій донечці полегшало,
а згодом прийшло одужання, і ми повернулися додому.
Згадуючи цей випадок у нашому житті, ми подумки дякуємо медичним працівникам нашої лікарні, насамперед
головному лікарю Ользі Палій, завідувачу дитячого відділення Іванові Романюку, лікарю-педіатру Любомирові
Васю, процедурній медсестрі Уляні Гірній, лікарю-педіат-

ру дитячого поліклінічного відділення Наталії Черновій та
старшій медсестрі Ірині Бокай. Бо саме їхні знання, висока відповідальність, вміння морально підтримати у важку
хвилину додали нам сил і віри.
Напередодні Дня медичного працівника ми щиро
дякуємо рятівникам нашої маленької донечки та низько
вклоняємось їм за щоденну виснажливу працю, за глибокі знання і турботу про здоров’я людей.
Бажаємо усім медичним працівникам міцного здоров’я,
особистого щастя, успіхів у благородній і нелегкій праці.
Хай у вашому домі завжди панують мир і злагода, у серці
– доброта, а у справах – мудрість та виваженість.
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Доброго дня, шановна редакціє “Львівського залізничника”!
Пише вам працівниця Рівненської дистанції колії Тетяна
Бірець. Нашу залізничну газету я передплачує давно і з задоволенням її читаю. Неодноразово на сторінках газети з’являються
розповіді про різні життєві ситуації, у тому числі і доволі непрості, а також про те, як люди – наші залізничники, ветерани – їх
долають. Такий випадок стався і в моєму житті. У березні цього
року мене терміново оперували в онкодиспансері м. Рівне. Скажу
відверто, мені було б важко морально та матеріально самостійно
впоратися із цією бідою. На щастя, на допомогу прийшли мої родичі, близькі друзі і мій трудовий колектив. Хочу щиро подякувати
усім за моральну і матеріальну підтримку. Особливо зворушена
та вдячна всьому трудовому колективу Рівненської дистанції колії
і особисто начальнику дистанції Сергію Івановичу Дощуку та голові профспілкового комітету підприємства Галині Михайлівні
Огоновській.
Ціную все, що ви зробили для мене.
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