Ні слова про старість!
„Літа на зиму повернули…” Колись вони були просто сучасниками цієї популярної пісні,
тепер цю пісню присвячують їм самим, шануючи їхню життєву мудрість та досвід.
Випускників 1961 року усіх факультетів Львівського національного університету імені Івана
Франка знову гостинно прийняли стіни рідної alma mater. Вони мали щасливу нагоду всі
разом відсвяткувати тут півстолітній ювілей закінчення своєї студентської науки. Такий
гарний подарунок випускникам - „п’ятдесятникам” зробила нещодавно створена Асоціація
випускників ЛНУ ім. Івана Франка.
Вітальне слово перед студентами 1956-61 років навчання виголосив від імені керівництва
університету Проректор з наукової роботи Богдан Ярославович Котур, а від імені Асоціації
випускників – Голова Ради Асоціації Ігор Юліанович Завалій.
Схвильовано та щиро вітав колег випускник хімічного факультету 1961 року Віктор
Панасович Закордонський, для якого університетське навчання переросло у наукову та
викладацьку діяльність. Він назвав створення Асоціації випускників ЛНУ ім. Івана Франка
та першу організовану нею зустріч випускників 1961 року свідченням елітарності та
європейськості цього вищого навчального закладу, декларацією створення нової
університетської спільноти. Відзначаючи офіціоз цієї події, Віктор Панасович водночас
охарактеризував її як родинне свято, свято єдності, яке надихає на нові спільні здобутки.
Про спадкоємність університетських традицій, про діалог поколінь, про цінності, які
закладає вища школа наук і життя, говорили також інші учасники святкового зібрання.
Своїми спогадами про навчання на механіко-математичному факультеті з присутніми
поділився Андрій Іванович Кардаш, у форму достоту літературного есе вклав
розмірковування про дух і високу мораль університету філолог
Ігор Дмитрович
Володимирець, випускниця механіко-математичного пані Дарія Гриц зачитала вірш,
присвячений зустрічі зі студентською молодістю, Леся Пачусь, випускниця факультету
журналістики, передала у подарунок для музею історії ЛНУ ім. Івана Франка свій
університетський значок. Його з вдячністю прийняв директор музею Юрій Володимирович
Гудима, який, до речі, презентував випускникам спершу чудову віртуальну, а потім
справжню екскурсію залами музею – ровесника випускників 1961 року.
Поздоровляючи ювілярів, Президент Асоціації випускників Світлана Анатоліївна Кубів
розповіла, як створювалася ця громадська організація, які завдання ставить перед собою, і
запросила до участі у її майбутніх проектах. А це, зокрема, програма „Наставник”, що має на
меті передачу досвіду від старших колег до студентської молоді, залучення якомога більшої
кількості випускників університету до обміну ідеями та пропозиціями за посередництвом
веб-сторінки Асоціації випускників тощо.
Мабуть, найприємнішим моментом свята для випускників 1961 року було запрошення у
подорож вулицями Львова на Чудо-поїзді – це ще один подарунок від Асоціації випускників
Львівського національного університету імені Івана Франка. Але не останній! Адже під час
урочистої частини зустрічі кожен її учасник отримав дорогу пам’ятку – ювілейну медаль з
нагоди 350-річчя університету і такий же ювілейний значок.
Багато зворушливих слів, емоцій, спогадів почула Дзеркальна зала Франкового університету
цього особливого дня. Особливого, бо зустріч випускників 1961 року відбулася на саме свято
Покрови – свято релігійне, козацьке, повстанське. Тож нехай під покровом Божої Матері
перебувають у міцному здоров’ї, у любові, у єдності всі, кого доля привела до нашої alma
mater – храму науки, храму світла, храму високої моралі.
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