
Шановні читачі!
Ми стоїмо на порозі двох знаменних історичних дат – 110-річчя 

з дня уродин Степана Бандери та 20-річчя створення його Музею 
в нашому університеті. Степан Бандера для кожного з нас є ета-
лоном українця-патріота, що пожертвував своє життя Україні. 
Ми пишаємося тим, що провідник українського революційного 
руху ХХ століття має безпосереднє відношення до ЛНАУ, адже 
саме у нашому закладі він навчався з 1928 року по 1933 рік на 
рільничо-лісовому факультеті. Це зобов’язує нас гідно шанувати 
цю постать, нести в світ його високі ідеї, актуальність яких з ро-
ками тільки зростає.  

Це ім’я давно стало символом гідності і боротьби. Не випад-
ково «Степан» з грецької дослівно перекладається як «вінок», а 
саме слово «Бандера» в перекладі з іспанської означає «стяг, пра-
пор». Якою ж потужною харизмою потрібно було володіти, щоб 
і після смерті залишитися прикладом для кожного, хто любить 
Україну! 

Двадцять років тому ми створили Музей Степана Бандери з 
унікальними експонатами – свідками життя нашого героя. З того 
часу Музей відвідали близько 70 тисяч людей з усього світу, про 
що свідчать записи у Книзі відгуків, які залишили відвідувачі зі 
США, Канади, Китаю, Франції, Сербії та інших країн.  

Дорогі друзі! На благословенній дублянській землі ви маєте можливість ходити тими ж стежками, де 
ступали ноги світоча українського націоналізму! Тут, в стінах нашого університету, і досі живе неприми-
ренний войовничий дух Степана Бандери! А 1-го січня, святкуючи Новий рік та день народження цього 
видатного сина українського народу, згадаймо його золоті слова: «Коли поміж хлібом і свободою народ 
обирає хліб, він зрештою втрачає все, в тому числі і хліб. Якщо народ обирає свободу, він матиме хліб, 
вирощений ним самим і ніким не відібраний».

Дорогі студенти! Будьте достойними синами й дочками своєї нації і хай Вашим провідником буде  
Декалог українського націоналіста: «Здобудеш Українську Державу або згинеш в боротьбі за неї!»

Ректор ЛНАУ, академік НААНУ 
В.В. Снітинський
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У м. Дубляни відбулася визначна подія – урочисто 
відкрито оновлену після реконструкції дитячу школу 
мистецтв ім. Степана Турчака.

Перед офіційним відкриттям у храмі м. Дубля-
ни відбулася Божественна Літургія. Опісля голова 
Львівської ОДА Олег Синютка, голова Жовківської  
РДА Надія Щур та міський голова Василь Попо-
вич відвідали Львівський національний аграрний 
університет. У навчальному закладі їх зустрів рек-
тор ЛНАУ, академік НААНУ Володимир Снітинський 
та керівник підрозділу з організації виховної роботи 
студентів Оксана Качмар.

Олег Михайлович ознайомився з навчаль-
ною базою і високо оцінив роль університету у 
підготовці висококваліфікованих спеціалістів для  
потреб сільського господарства на лише в Україні,  
а й за її межами.

Після закінчення зустрічі гості охоче відвідали Музей Степана Бандери та Музей історії університету, де у  
книгах відгуків залишили приємні враження від почутого і побаченого.

Голова Львівської ОДА Олег Синютка
 побував з візитом в університеті

З Майданом в серці крізь життя
Історія будь-якого народу містить періоди і дати, які є вирішальними та доленосними в його житті. 20 лютого 

2018 року у Музеї Степана Бандери відбувся захід, присвячений вшануванню пам’яті Героїв Небесної Сотні, –  
«З Майданом в серці крізь життя».

Перед пам’ятним стендом в Музеї Степана Бандери зібрався професорсько-викладацький склад, студенти-
активісти та працівники Львівського національного аграрного університету. До студентів та всіх присутніх 
звернулася Оксана Качмар, керівник підрозділу з організації виховної роботи студентів. Оксана Володимирівна 
розповіла про ті буремні дні, про Героїв Небесної Сотні, що віддали своє життя за краще майбутнє та  
допомогли усвідомити багатьом людям, що таке патріотизм, що за себе і свою державу потрібно боротися.  
Серед них наші земляки: мешканець м. Дублян Анатолій Жаловага та викладач Вишнянського коледжу ЛНАУ  
Володимир Жеребний.

Капелан університету о. Іван Венгрин та всі присутні у молитві просили Господа захисту та миру для 
України і вічного спокою невинно убієнним Героям. Проректор з наукової роботи Ігор Яців також звернувся до 
представників юного покоління, які завітали на цей захід, згадав про події Революції Гідності та розстріл Майда-
ну, наголосивши на тому, що ми повинні пам’ятати про подвиг Небесної Сотні.

Студент факультету механіки та енергетики Андрій Приставняк поділився з присутніми своїм авторсь-
ким віршем «Герої у вічності». Приємно усвідомлювати, що студенти Львівського національного аграрного 
університету шанують пам’ять про Героїв України.

Також у Музеї Степана Бандери була підготовлена книжкова виставка «Обрані небо тримати для нас», яку охо-
че переглядали відвідувачі заходу. Загалом на творчому вечорі панувала атмосфера пам’яті, скорботи та, звичайно 
ж, надії – на кращу долю, на здійснення всього того, за що поклали голови Герої Небесної Сотні.

Урочистість продовжилася вшануванням пам’яті Героїв України та виконанням гімну Небесної Сотні «Гей, 
пливе кача…». Хвилиною мовчання всі присутні вшанували пам’ять про загиблих героїв, «Мирних солдатів Май-
дану», наших «Ангелів сьогодення», що навіки зайняли свої пости на захисті українського народу.

Небесна Сотня на варті. Вони поруч. Поруч з нами. Вони в наших серцях.
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В рамках підготовки до 110-річчя від дня народження 
Степана Бандери відбулася довгоочікувана поїздка на 
Івано-Франківщину, в с. Старий Угринів – батьківщину 
Бандери. Вшанувати пам’ять відомої особистості, 
символа  національно-визвольного руху вирушили 
представники Львівського національного аграрного 
університету, зокрема директор Музею Степана Бан-
дери Антоніна Ковалів та керівник інформаційного 
відділу Ірина Фостяк.

«Велика будівля з червоним дахом видніється ще 
здаля. До центрального входу веде  доріжка, вимоще-
на бруківкою. Із щемом в серці ми ступали по землі, де 
народився та провів своє дитинство сам Степан Бан-
дера»,  – зізналася Антоніна Василівна.

Меморіальний комплекс Степана Бандери включає 
величний пам’ятник провіднику ОУН, відновлений 
будинок священика Андрія Бандери, батька Степана, 
та сучасний музей. Красива сучасна споруда виконана  
згідно з найновішими архітектурними віяннями. Вона 
гармонійно вписується в навколишній ландшафт та 
вражає своєю красою та вишуканістю.

Спершу було покладено квіти до пам’ятника Степа-
ну Бандері, опісля гостей запросили на огляд сучасного 
музею. Експозиція музею складається із декількох залів 
і дійсно вражає, адже не лише знайомить з життям і 
громадсько-політичною діяльністю провідника ОУН 
Степана Бандери, а й розкриває історію національно-
визвольної боротьби українського народу.

Відвідувачі мають унікальну можливість побачити 
речі, що належали сім’ї о. Андрія Бандери: синьо-жов-
те знамено, старовинні ікони та культові церковні речі, 
виявлені при руйнуванні священицької резиденції. 
Серед експонатів музею є оригінали посвідчення та 

документів на ім’я Stefan Popel, під яким проживав Сте-
пан Бандера останні роки у Європі.

Також експозиція дозволяє ознайомитися з автен-
тичними документами періоду діяльності ОУН–УПА. 
Зацікавлює відвідувачів і криївка, відтворена на зра-
зок тих, які використовувалися підпільниками в часи 
української визвольної боротьби.

Фонди музею постійно поповнюються. Напри-
клад, найновіший експонат – особистий фотоапарат 
Степана Бандери й кілька світлин, які він сам зробив.  
Фотоапарат передав зять Степана – Андрій Куцан.

У родинному будинку сім’ї  Бандерів знаходяться  
автентичні речі та меблі. З особистих речей – ве-
лика скляна лампа, шаховий стіл, дзеркало, шафа й  
годинник – подарунок отця Андрія доньці Володимирі 
на весілля.

У селі збереглася церква, де служив о. Андрій Бан-
дера, на якій встановлена меморіальна таблиця. Якщо 
звідти піднятися вгору до цвинтаря, то можна відвідати 
родинну могилу сім’ї Бандерів.

Також на території комплексу можна побачити 
гранітну плиту на місці, де знаходились два перші 
пам’ятники Степану Бандері, відновлену каплицю  
Покрови Пресвятої Богородиці, криницю, погріб.

Висловлюємо щиру подяку завідувачу Історико-
меморіального музею Степана Бандери в Старому 
Угринові Степану Лесіву та всім працівникам за теплий 
прийом, цікаву та пізнавальну розповідь.

Будьмо достойними носити горде ім’я бандерівця, 
та пам’ятаймо, що його ім’я стало символом гідності та 
боротьби, а також лакмусовим папірцем, що визначає 
сутність людей: ворогів України при його згадці трясе, 
патріотів – піднімає у дусі!

Стежками Степана Бандери 
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Увіковічили пам’ять про Небесну Сотню

21 листопада 2017 року вся Україна відзначала чет-
верту річницю Дня Гідності і Свободи та вшановувала 
пам’ять Героїв Небесної Сотні. Львівський НАУ не за-
лишився осторонь цієї важливої події.

В Музеї Степана Бандери зібрався професорсько-
викладацький склад, студенти-активісти та працівники 
Львівського національного аграрного університету. 
Захід відбувся в Музеї не випадково, адже в свій час 
Степан Бандера також віддав своє життя за кращу долю 
України.

Дійство розпочалося із Гімну України, опісля до 
студентів та усіх присутніх звернувся ректор ЛНАУ, 
академік НААНУ В.В. Снітинський. У своєму слові 
Володимир Васильович не лише згадав про події  
Революції Гідності та розстріл Майдану, але й наго-
лосив на тому, що ми повинні пам’ятати про подвиг 
Небесної Сотні, щоб не було соромно сьогодні перед 
їхньою пам’яттю, перед їхніми родинами за те, що 
діється в країні.

Також в рамках заходу у Музеї Степана Бандери 

було освячено пам’ятний стенд та прапор, переданий 
із зони бойових дій. На стенді зображені наші загиблі 
Герої, Герої Небесної Сотні, які були людьми різного 
віку та професії, і які віддали своє життя за кращу 
долю України. Серед них наші земляки: мешканець  
м. Дублян Анатолій Жаловага та викладач Вишнянсь-
кого коледжу ЛНАУ Володимир Жеребний.

Капелан університету о. Іван Венгрин та всі присутні 
у молитві просили Господа захисту та миру для України 
і вічного спокою невинно убієнним Героям. Урочистість 
продовжилася вшануванням пам’яті Героїв України: 
хвилиною мовчання та виконанням гімну Небесної 
Сотні «Гей, пливе кача…».

Заступник голови ССО «Основа» Віктор Аторвін за-
палив свічку пам’яті, а Віра Проць, студентка факуль-
тету механіки та енергетики, зворушила присутніх 
віршем «На пам’ятник Небесній Сотні…». Незабутнім 
залишився виступ активіста Євромайдану, учасника 
АТО, студента факультету будівництва та архітектури 
Ореста Рися.

Директор Музею Степана Бандери Антоніна Ковалів 
зі словами вдячності звернулася до учасників дійства: 
«У цей день хочемо від усього серця подякувати  
Героям, що воюють за наше світле майбутнє, та усім  
небайдужим людям, волонтерам, котрі допомагають  
нашим солдатам у зоні АТО. Маємо надію, що в  
найближчому часі неоголошена війна закінчиться і в 
Україні запанує мир».

Захід завершився духовним гімном України «Боже, 
великий, єдиний», що символізує віру у майбутнє 
України, яку оберігає Господь та Ангели – Герої Небесної 
Сотні. Нашим обов’язком сьогодні є берегти пам’ять 
про цих Ангелів.

День вишиванки
Цьогорічне відзначення Всесвітнього Дня Виши-

ванки припало на християнське свято Вознесіння  
Господнього – 17 травня. У Львівському національ- 
ному аграрному університеті цей день святкують з  
неабияким розмахом. Університет у цей день розквіт 
від різнокольорових вишиванок.

Студентська самоврядна організація «Основа», 
ППО студентів та аспірантів, Центр академічного  
капеланства ЛНАУ відвідали Музей Степана Банде-
ри та згадали про життя та діяльність Степана Банде-
ри і боротьбу за українську культуру та національний  
стрій. Опісля відбувся флешмоб «Україна – вишиван-
ка», який зібрав викладачів, співробітників, студентів, 
що одягнули вишиванки як символ українства, як 
оберіг роду і нації. 
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Форум молодих націоналістів у ЛНАУ

У приміщенні Львівського національного аграрного 
університету пройшов форум молодих націоналістів 
з метою гуртування, навчання та обміну досвідом 
української патріотичної молоді. Форум зібрав по-
над 100 учасників із різних куточків України: Києва, 
Одеси, Умані, Полтави, Львова, Жидачева, Жовкви, 
Дрогобича, представників із Добровольчого баталь-
йону ОУН та ін. У програму форуму, крім засідань, 
виступів делегації Конгресу українських націоналістів, 
доповідей, диспутів і прийняття заяв та звернень, були 
включені також відвідини Музею Степана Бандери та 
Музею історії ЛНАУ.

Степан Брацюнь, голова Конгресу українських 
націоналістів у своєму виступі сказав: «Форум недарем-
но відбувається у Львівському національному аграрно-
му університеті, оскільки тут навчався Степан Бандера. 
Головна мета форуму – перезавантаження реферантури 
Українських націоналістів. Україні потрібне оновлен-
ня!».

З цікавими доповідями виступили: Олег Гірняк, 
головний провідник ОУН, який зазначив, що тільки 
ділом ми доводимо, що єдині; Наталя Пастушенко, за-
ступник директора Львівського обласного інституту 
післядипломної освіти, котра переконала присутніх, 
що українська мова є найважливішим чинником 
ідентичності українця; Володимир Петранюк, актор, ре-
жисер, голова Дніпровської районної організації КУН, 
який подарував Музеєві Степана Бандери книгу «Чор-
на рілля, або Любов і Смерть Степана Бандери»; Ольга 
Барвінок, к.і.н. Уманського педагогічного університету 
ім. П. Тичини; Тарас Гентош, член Президії Головного 
Проводу КУН, голова Львівської обласної організації 
партії; Юрій Антоняк, заступник голови ЛОО КУН; 
Ярослав Балановський, доцент політології Уманського 
педагогічного університету; Василь Шпіцер, колишній 
міський голова Львова; Олександр Шевченко, компози-

тор та поет, автор збірки пісень «Чорна вишиванка» та 
багато інших.

 Під час форуму учасники побували у музеях ЛНАУ. 
Цікаву екскурсію було проведено в Музеї Степана  
Бандери. Ця екскурсія дала можливість більше 
дізнатися про визвольні змагання ХХ століття за уча-
стю та під проводом Степана Бандери. Екскурсан-
ти дуже зацікавилися портретом Степана Бандери 
авторства П. Зайченка (1945 рік), віднайденим рек-
тором університету Володимиром Снітинським на 
Яворівщині, оскільки є підстави вважати його писа-
ним з натури. Учасники форуму та гості почули багато 
маловідомих фактів від Юрія Токарського, директора 
Музею історії ЛНАУ, який був свідком тодішніх подій. 
Опісля відбулося жваве обговорення та були зроблені 
численні фото на згадку про візит.

Приємним збігом обставин стало те, що в цей день 
у Музей Степана Бандери приїхала Роксолана Лемик – 
депутат Львівської міської ради та племінниця Миколи 
Лемика (виконавця атентату у 1933 р. у Львові). Музеєві 
були передані унікальні та оригінальні фотографії із по-
хорону Степана Бандери в Мюнхені та з могили Євгена 
Коновальця в Роттердамі. Щиро дякуємо пані Роксолані 
за те, що вона вибрала саме наш Музей. Зараз всі охочі 
мають можливість переглянути ці фото на стендах  
Музею Степана Бандери.

Оксана Качмар, керівник підрозділу з організації 
виховної роботи студентів зазначила: «Приємно, що та-
кий захід відбувся саме в нас, оскільки наш університет 
являється центром національно-патріотичного вихо-
вання молоді».

Українська молоде! Доля держави та її майбутнього у 
твоїх руках. Але братися за стерно треба вже нині. Так, 
як це чинили Січові Стрільці, вояки УПА, Степан Бан-
дера та його послідовники.
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Героїко-патріотична година «Українська 
військова звитяга – героїзм крізь століття»

Традиційно напередодні свята Покрови Пресвятої 
Богородиці, Дня захисника України, Дня Українського 
козацтва, Дня створення Української повстанської армії 
у Львівському національному аграрному університеті 
відбувається тиждень інформаційно-просвітницьких 
тематичних заходів, лекцій та патріотичних екскурсів у 
минуле.

У межах заходів 9 жовтня в Музеї Степана Банде-
ри Львівського НАУ пройшла героїко-патріотична 
година «Українська військова звитяга – героїзм крізь 
століття», учасниками якого стали студенти перших 
курсів факультету механіки та енергетики, викладач 
кафедри гуманітарної освіти Ігор Володимирович Ба-
ран, керівник підрозділу з організації виховної роботи 
студентів Оксана Володимирівна Качмар та директор 
Музею Степана Бандери Антоніна Василівна Ковалів.

Цікавий та пізнавальний мультимедійний екскурс 
у минуле провів викладач Ігор Баран. В процесі зву-
чали козацькі, стрілецькі, повстанські пісні та марші, 
всі присутні мали змогу побачити цікаву презентацію 
та переглянути ролики, пов’язані із звитягою сучасної 
української армії та боями під Іловайськом та Донець-
ким аеропортом.

Після презентації Антоніна Ковалів представи-
ла лекцію про героїчне минуле та життя і діяльність 
трьох відомих постатей ХХ століття під назвою «Три 

Провідники: Євген Коновалець, Степан Бандера та 
Роман Шухевич». Студенти мали змогу ознайомити-
ся із літературно-книжковою виставкою «Невмируща 
слава героям – воїнам УПА». Зокрема, користувачів 
зацікавило багатотомне зібрання «Літопис УПА», 
численні спогади наших краян – вояків УПА, та ба-
гато інших видань. Мовою світлин розповідають про 
героїчну епоху визвольної боротьби альбоми «Армія 
безсмертних» та «Яворівський фотоархів УПА».

До учасників заходу звернулася Оксана Кач-
мар, яка у своєму виступі наголосила на важливості 
патріотичного виховання молоді, яке засноване на 
історичних традиціях українського народу, а також 
відзначила вагомий внесок та волонтерську діяльність 
студентської молоді ЛНАУ у наданні допомоги бійцям, 
які беруть участь в АТО.

Опісля студенти із зацікавленням оглянули уні-
кальні фотографії із похорону Степана Бандери в 
Мюнхені та з могили Євгена Коновальця в Роттердамі.

Наприкінці було зроблене спільне фото та висловле-
на подяка студентам за участь у заході.

Самовіддана і мужня боротьба впродовж століть 
заслуговує всенародного визнання і пошанування, 
тому відкривати все нові і нові сторінки історії визволь-
них змагань – це наше увіковічнення пам’яті загиблих 
борців минулого та сучасності.

Незабудки пам’яті
Ніде в світі не зафіксовано голоду, подібного тому, 

який випав на долю однієї з найродючіших країн світу. 
Неможливо без болю згадати муки українського на-
роду у 1921–1923, 1932–1933 та у 1946–1947 роках  
ХХ століття. Зокрема 1933 рік – найчорніший в історії 
України. Навесні цього року в Україні помирало 25 ти-
сяч людей щодня, 1000 – щогодини, 17 – щохвилини.

У зв’язку з Днем пам’яті жертв Голодоморів та з 
метою гідного вшанування пам’яті жертв геноциду 
українського народу в Музеї Степана Бандери було 
оформлено книжкову виставку «Чорні крила Голодомо-
ру» та проведено акцію «Незабудки пам’яті». В Музей 
завітали студенти різних факультетів та працівники 
університету, аби прикріпити символічну-квітку неза-
будку на карту України.

«Кажуть, що час лікує душевні рани. Але рану в серці 
України, пов’язану з Голодоморами, загоїти неможливо. 
Вона завжди нагадуватиме про те, як у людей відбирали 
хліб, забирали все, чим можна було підтримувати жит-
тя», – зазначила Антоніна Ковалів, директор Музею 
Степана Бандери. Виступив також Юрій Токарський, 

директор Музею історії ЛНАУ, який поділився своїми 
спогадами про ті страшні часи.

На календарі XXI століття і вшанувати пам’ять не-
винних жертв – це той мінімум, який ми, сучасні 
українці, маємо зробити не так для мільйонів загиблих 
жертв, як задля нас та нашого майбутнього. Ми повинні 
завжди пам’ятати про ті страшні події й робити все, 
щоб подібне ніколи не повторилося.
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Представники Міністерства інформаційної 
політики у Музеї Степана Бандери

26 квітня 2018 року у Львівському національному 
аграрному університеті відбулася зустріч радника 
Міністра інформаційної політики з питань міжнарод-
ної комунікації Марини Соботюк зі студентською  
молоддю університету.

На зустріч прибула також депутат Львівської міської 
ради фракції «Громадський рух «Народний контроль» 
Анна Мармуляк.

Радник Міністра Марина Соботюк, депутат 
Львівської міської ради Анна Мармуляк, представники 
Студентської ради при Міністерстві відвідали Музей 
Степана Бандери. Екскурсія, під час якої велася цікава 
дискусія в руслі «запитання – відповідь», була досить 
цікавою та напруженою. Гості були вражені Музеєм, 
експонатами і виставками, та пообіцяли, що будуть  
частими гостями у нас в Музеї. 

Колекція оригінальних листівок ОУН-УПА  
поповнила експозицію Музею

14 червня 2018 року у Музей Степана Бандери в 
Дублянах завітав колекціонер з м. Києва Максим Сус-
ленський. Максим Олександрович прослухав екскурсію 
про життя та діяльність Степана Бандери, особливо 
зацікавився перебуванням Степана в Дублянах, його 
навчанням та побутом. 

Гість поділився цікавими та маловідомими фактами 
про підпільне життя ОУН у 50-х роках. Також пан Мак-
сим подарував Музеєві колекцію оригінальних листівок 
ОУН-УПА. 

Ці листівки поповнили експозицію Музею, і усі 
охочі можуть ознайомитися з ними. Щиро дякуємо 
відвідувачу-колекціонеру за такі цінні подарунки та за 
збереження культурної спадщини українців.

Подарунок від учасника АТО
Напередодні Дня захисника України доцент кафедри 

машинобудування, учасник бойових дій в зоні прове-
дення АТО 2015–2016 рр., майор запасу Збройних сил 
України Ігор Флис подарував Музеєві Степана Бандери 
цінні подарунки: нашивки та шеврони із його форми 
та компас, яким він користувався під час виконання  
бойових завдань.

Дякуємо Ігорю Михайловичу за нові музейні експо-
нати та за оборону нашої неньки-України. Дай Боже 
всім захисникам сили та волі, мудрості і наснаги для 
зміцнення власної держави на власній землі.



Шановний Володимире Васильовичу!
Висловлюємо Вам величезну подяку за 

здійснення великої справи у відновленні 
історичної спадщини українського народу!
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«Університетські вісті» 
є обов’язковим.

Часто ми, заклопотані щоденними справами, не звертаємо уваги на те, що нас оточує 
жива історія. Особливе це стосується нашого університету, де промайнули студентські 
роки Степана Бандери. Лише з приходом ректора Володимира Снітинського ці історичні 
події були належно увіковічнені – відкрито Музей та встановлено пам’ятник Провіднику 
ОУН – Степану Андрійовичу Бандері. В.В. Снітинський взяв на себе відповідальність за 
здійснення великої справи, адже на той час сама згадка про Степана Бандеру була досить 
небезпечною справою. За це ректору невимовно вдячний весь український народ, адже вша-
нування національних героїв – це запорука розбудови і становлення могутньої незалежної 
держави. 

Адже є люди в нашій історії, котрим належить найглибша шана та поклін. До них, безпе-
речно, належить Степан Бандера – славетний українець, чиє ім’я стало символом нації. Він 
повів за собою сотні тисяч нескорених українців, що своєю жертовністю заклали підвалини 
незалежної України. І тепер тисячі відвідувачів мають можливість ознайомитися із життям 
провідного діяча українського народу.

20 років тому з нагоди 90-х роковин від дня народження Степана Бандери у Дублянах 
відбулися визначні події: відкрито та освячено в головному корпусі тоді ще Львівського 
державного аграрного університету Музей Степана Бандери, проведено в актовому залі 
університету урочисту академію, а також освячено камінь, на місці якого потім постав 
пам’ятник Провідникові. 

Ректор університету, академік НААНУ Володимир Снітинський, як дбайливий госпо-
дар, приймав почесних гостей різних рангів, серед яких народні депутати України Слава 
Стецько, Орест Фурдичко, Левко Глухівський, Олег Тягнибок, ветерани ОУН-УПА і діячі 
культури Василь Кук і Юрій Шухевич, Іван Гель, Іван Губка, Павло Вівчар та ін. 

Створюючи Музей 20 років тому, Володимир Васильович плекав мрію зробити його куз-
нею патріотичного гарту. Мрії судилося стати реальністю: щороку Музей відвідує понад 
2000 осіб. Це люди різного віку та професії, найбільше ж серед них, звичайно, молоді. 

2 жовтня 2002 року у Дублянах перед Академічним корпусом Львівського тоді ще 
державного аграрного університету постав у бронзі пам’ятник славетному провіднику 
українських національно-визвольних змагань ХХ століття Степанові Бандері. Цей мону-
мент споруджено з ініціативи ректора університету. І сьогодні, проходячи повз пам’ятник 
Степанові Бандері, молодь, сподіваємось, задумується про те, що йде тими ж стежками, 
якими у свої студентські роки ходив наш національний лідер. 

Тож нехай високі Степанові ідеали любові до Бога і України, ідеали свободи усього світу 
будуть провідною зіркою не тільки для старшого покоління бандерівців, а й для сучасної 
української молоді.

З великою шаною професорсько-викладацький склад, 
працівники, студенти та небайдужі громадяни України


