щоденну рутинну роботу, з якої народжуються професіона

«Світлий спомин про світлу людину, - розпочав Анато

кафедри української літератури Чернівецького національ

ли. Ось чому залишив по собі незабутню сторінку в історії

лій Федорович Ісак, головний редактор газети «Буковина».

ного університету імені Юрія Федьковича: «Він був одна

- Минуло два роки, як не стало Володимира Михайловсько-

ково талановитим як у царині журналістики, так й у пись

го, але пам'ять про нього горітиме довго у наших серцях,

менстві. Творчість Володимира М ихайловського заслуговує

зігріватиме нас і освітлюватиме наше єство».

Ш евченківської премії...»

Чернівців.
У лютому 2016 року Володимиру Іларіоновичу Михайловському мало б виповнитися 77 років. Але... на початку
2014 року несподівано рано, з високої точки траєкторії жит
тєвого лету, пішов у Вічність талановитий журналіст і май
стерний письменник, прекрасна людина. Кажуть, що буття
продовжується не тільки в біологічних нащадках, а й у спра
вах послідовників. Окрім вагомих публіцистичних та худож
ніх праць, Володимир Іларіонович залиш ив по собі чудову
родину, вдячних друзів і читачів, добре ім'я та світлу пам'ять.
Історія пам'ятає імена тих людей, що здійснили щось ви
датне.
Чернівецька гімназія №6 на запрошення Анатолія Фе
доровича Ісака, нинішнього головного редактора газети
«Буковина», взяла участь у вшануванні пам'яті видатного
земляка. У просторій вітальні редакції зібралися народні д е
путати, священнослужителі, науковці Чернівецького націо
нального університету, письменники, композитори, журна
лісти, вчителі та учні чернівецьких навчальних закладів,
родичі.
На чільному місці - портрет Володимира Михайловського, поряд свічка пам'яті й калач на вишитому рушнику. Щи-

За християнським звичаєм молитву за упокій душ і Во

Особливого колориту зустрічі додав інсценізований ури

лодимира Іларіоновича відправив протоієрей, отець Олег

вок, у якому відтворені перші дні життя журналіста та пере

Полянко, настоятель храму Святої рівноапостольної княгині

плетені крилатими висловами із його творів, у виконанні

Ольги.

акторів Чернівецького обласного центру естетичного вихо
вання «Юність Буковини».

Пророчі рядки, виписані теплом душі та вогнем серця,

«Володимир Іларіонович за життя часто зустрічався із

звучать під час вечора-спомину:

учнями чернівецьких шкіл. Сьогодні ми прийшли до нього,

Моя Україно із присмаком вишні...
О, будь милостивий до неї, Всевишній!

щоб віддати належне», - зазначила Тетяна Іванівна Фонарюк,

Дай силу народу почутись на волі,

учитель української мови та літератури Чернівецької гімназії

Її відстояти на бранному полі.

№6, а учні 10 класу продекламували вірші із збірки Воло

Так образно і так мелодійно міг писати тільки тонкий

димира Михайловського «Черлені міти» (2005 р.) Влад Гриш-

знавець музичного відлуння у кожному рідному слові, поет,

ко розповів поезію «Душа мені болить...», Андрій Кравчук

який в одній ліричній строфі, здатен витворити глибокі за

- «Але чого?»
Перегорнути сторінки з непростої біографії Володимира

змістом філософські мотиви.

Іларіоновича, пригадати друж ні посиденьки за філіжанкою

«Володимир Михайловський був тут, у цій залі: у дум
ках, серцях та цитатах кожного з присутніх, - згадував Бо

кави, згадати рядки з його творів та зачитати свої прийшли

рис Іванович Бунчук, декан філологічного ф акультету Чер

й письменники Буковини. Від ш ановної громади літераторів

нівецького національного університету імені Юрія Федько-

слово взяв Василь Васильович Васкан. Він презентував ру

вича. - Це була добра людина, Його довірливий тон,

кописну збірку «Кадубовецький вирій», передмовою до яко-

Конкурс знавців античної ф ілософ ії
М.С.Семенюк,

лише продемонструвати й підтвердити свої

студент-практикант четвертого курсу ф і

викладач основ філософських
знань ДВНЗ «Чернівецький
коледж дизайну та економіки»

знання з античної філософії, а й отримати

лософсько-теологічного факультету Чер

позитивні емоції та хороший настрій. Пер

нівецького національного університету

ший тур змагань розпочався з брейн-рингу,

імені Юрія Федьковича Дмитро Нужденко

в якому студенти продемонстрували висо

та голова журі - викладач ф ахових дис
циплін спеціальності «Моделювання та

10 березня 2016 р. у Чернівецькому

кий рівень логічного мислення та ерудицію.

коледжі дизайну та економіки на базі груп

У другому турі оцінювалася моторика рук,

конструю вання

II курсу економічного відділення був про

адже необхідно було склеєги портрет Аріс

Л.В.Навольська.

ведений конкурс знавців античної філосо

тотеля з п'яти фрагментів і зробити це

У підсумку перемогу здобула команда

фії, приурочений 2400-ій річниці від дня

максимально швидко. Наступним етапом

«Філіус» («Друзі») з результатом 27 балів,

народження всесвітньовідомого давньо

було завдання «Збери літери», де учасни

студенти групи 2-901 (спеціальносте «Бух

грецького мислителя Арістотеля. Як відомо,

ки мали правильно скласти слова з літер,

галтерський облік»). Всі учасники конкур

на 38-ій сесії Генеральної конф еренції

відповідаючи на питання та продемонстру

су знань заслуговують похвали, бо їм вда

ЮНЕСКО, що відбулася в Парижі 3-18 лис

вати швидкість руху. На останньому етапі

лося продемонстрували не тільки грунтов

топада минулого року, 2016 р. був оголо

командам необхідно було з гумором за 

ні знання з предмету «Основи філософських

шений ювілейним роком філософа, тому

читувати відомі висловлювання мислителя.

знань», а й свої інтелектуальні здібності,

святкові заходи відбуватимуться по всьо
му світу.
Студенти отримали чудовий ш анс не

До складу журі увійшли: викладач
всесвітньої історії та соціології ГДАндросова,
викладач фахових дисциплін А.Т.Мельник,

промислових

виробів»

креативність, уміння працювати в команді
та боротися за перемогу.

Михайловський, брат Володимира, Василь Іванович Бабух,
головний редактор газети «Чернівці», Дарина Степанівна
Туз-Максимець, директор видавничого дому «Букрек», Василь
Тодорович Джуран, поет, журналіст, член редколегії видан
ня «Університетський вісник» Чернівецького національного
університету імені Ю .Федьковича, упорядник (разом із Ві
ктором М аксимчуком) книги спогадів про Володимира Ми
хайловського «Метеор над кадубом».
Олена Іванівна Михайловська, вдова Володимира Ми
хайловського, зі сльозами на очах розповідала: «Він дуже
любив людей. На роботу йшов, як на свято. А особливо для
Володимира була близькою Чернівецька «Просвіта»: жод
ного заходу, жодної мистецької зустрічі чи засідання не про
ходило без його участі, Він працював над книгою про про
світницьку діяльність на Буковині і робота над нею доходи
ла до заверш ення... Продовжуйте його справу!»
Зустріч-спомин слово за слово вимальовував напрочуд
простий та світлий образ Людини-творця, керівника, гро
мадського діяча, чоловіка й батька... Склалося враження,
що Володимир Михайловський був з нами... Усі присутні пе
реконалися в тому, що Слово Володимира Іларіоновича зо 
станеться назавжди живим, бо його статті та книги, сповне
ні трепетної любові до рідного наддністрянсько-карпатсько
го краю, його людей і скарбів...

