
свя о 

ПОДЄБ АДСЬНОЇ 
• • 

АНАДЕМ І 

1922 
16 

1932 

ПОДЄБРАДИ1932 

ВИДАННЯ ТОВАРИСТВА ПРИХИЛЬНИКІВ 

УКРАЇНСЬКОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ АКАДЕМІЇ 



Святкування десятилітнього ювіJJею УГА. 
І. ПЕРЕБІГ ОВЯТОЧНОr АКАДЕl\Пr. 

16 травня б. р. Подєбрадська Українська Гооподарс-ьІ<а Акаде~Іія святку
вала десяті ро:ков.и.ни з дня овоrо з·аенува11нл. 

3а:\Іірене в дуже CI\poJ.пrn:·x межах, це с.в·mо стихійно набрало надзвичайно 
урочисrого характеру. На нюго ЧИСvТJе"Н:НІО ІВі,щrу:кну.rnосл 1re тільки У·ІtраїН'СЬІ<е, 
але rекож. і чеське rромадJШІство. МайJІ\е всі укра.ї:нські чаоопис·и і баrато Ч(ЮЬ
І~их, 00'3 рііІ\НИUі ЛОJІіТИЧJІ'ІІХ наnрЯМІ\іІВ, 3 Пр1ІВОДУ ЮВіЛеЮ В~ІіСТІЇЛИ статті 3 ВІІ
СОКОЮ оціJІІ\ОІО Академії, Яl\. єдиної національної уr\Іра.їн.сь:кої поліrехніки.и Чес.ь
І\і Ч3.QОП1ЮИ ПрИЙНЯ..лJf СВЯТО Ака~М.1Ї Я1\. «'ВИЗна;тше с..,ТJа'ВЯІНІСЬК€ культур'lrе СВЯТО». 
~~· країнсьrtа прооа н·азuала його «СВІ.ЯТО1.1 духо~ої ооборности нації», «СВЛТО·М УJtра
їпської r<ультурн». 

Промови та Ч1Іс.ленні ·ПрІmітанв:я, ни·голоше·ні на евяточно~ІУ зі,бра.нні, були 
о..:mодушnпм виявом в<еликого 31-Іа•чіння Анздемії, лк заслуженого уrtраїнського 
огншца техніЧJІ<>--rос.подарськпх НraYJ~ та освіти, яr<е несе україноьr<ому н·ародові 
нові зна·няя та жпmі сили для розбудови й ni,ztiN~Юffil!НЯ його еRІономічноrо добро
б~rту, яке рааом з тнм є живим ав' яз ком і ОО·порукою майбутньої .господаJЮЬІ\ОЇ 
співпраці :мiJit українським та ЧOOЬRill'-'f народам:и. 

Свято на·бра:ло xapra'Кrepy імл.озаптноі маніфоотації уrч)аЇ!Іськоі Rультури, 
Ті m<ій взяли однаІ\О'В'У у·часть і Край і еміrрація. М·а.ніфестація ця відбулася: Н'а 
очах всього чех·ос.ловацьк.ого суоТІільств•а і бул.а ОДНИL\1 з успіnm"ИХ ВіJІЯІВ.ів ТІро
наrанди укрансьr<ої нультури ааІ<ордонО)І. Через це не ·буде за.йв'И:\·І подати тут 
д..тrя наших читачів, НІ\І!Х ·бл.пЗЬІ\О о-бходить оправи техні·чно-гос;по,ща;рських наук 
1а шкільництва, ло з~Іозі, до·І\Ладніше перебіг ювілейного свята Академії, аадо
Іtумонтувати д:pyitouarпor слово·м хоча'б ·визначніші і характерніші !В•ІfЯВ'П оuінІ<П 
АІtа-демії з боку У•І<раїнського та чехосJІов.ацьІ\ОГ;о rром,адлнс"Dва, m<i в :майбут
ІП)ому бе.зперечв:о ма.ТJвrуrь неаблmtий інтерес для іоторJШ:а україн~ькоrо націо
нального 'Т·ехліЧ'Н·о-rосподарсьІ\ОГО шкіль1mцтва та. ухраї'НСЬІ<ої :культури ваагалі . ... 

Офіційна частина СіВЯФа :відбувwлася в просторому залі «ОбчаJJІСЬІ\а. 3а
ложна», nереповненому nредстшвниr:камІJт ріЖН!Их орr.а:німцій, гостями. персона
лом та студентам.и АІ\аде~Іії. 

Міністерство Х.1Ііборобства ЧСР, в ресорті яr<oro 3JІа,ходитьсІЯ А·ка.д:е~Іія, 
BireJI•aлo ев.ого сnеціял::ьного предетавнІП\а проф. ін.ж. В. Складаля. Чехосл.овацька 
Хлі·боробсЬ1\а Ам<ДІеміл 11ідкрес.лила сно.ю ооо,бл'ІІІJЗУ ува:гу до УГА, ЯIJt до інстн
туції з .переважно агроJЮrіч:ним xrapartropo·м, дІе.Jrеrупз~ання~r дЛ'Я уча-сти в сшяті 
днох предстаnІJІИRів, а то: свого віце-президента, овітової слави учен<>То, nрофе
сор·а біохСІ~Іії д-ра Ю.л..іуса Сток.ласу та директора хліборобсьІ<ої школи доц. д-ра. 
IJ. Ште.Аt.пля. Mic.ro ПодєбраДlІ буУЮ застуmлено мі~ським ста:ростою дир. Цаиька
же.м.. Курат·орію rrодє..брадоь:кюї хліборобсЬІ{ОЇ шноли зас:ТУ'Па!В знаний україн
ський прихильник, перший мjс.тостароста дентралі Чехословrаць·кої СокіJТЬСЬІН>Ї 
Громади, надрадншt й. Тругляж. ДиреІ<цію ПодєбрадсЬІ\ого Rурорту заступаm 
управ·итель Ф. Кучера. 3бори також. мали нагоду радіоно ~іmти в св-оєму оое
рсдку с.л.аnетньоrо Ч€СЬІrого ученого і nо..літика, відо~11ого ще зі старих ч4сjв 
україооьІtоrо с.'Им-п;ати:к.а у ВідtЄ.Нсько:му парляменті nроф. д-р.а і'Іпк. /. Грас-ь'Кого 
та б. міс'ГОСТа'РООту ж. Подоорад дпр~. Р. !Сратохві.ля, вeJIJИ\Otro ·П'Р:илrеля АR'аде~Іії 
що ·не раз poбi:rn їй неоцінимі rnooлyrл. 

Серед високих госrей з укрЗІїІНсЬІtоrо суспільств·а чільле :міоце займ.аmr Го
лова Українсь:ко'І'о АІ<;адемічноrо Комітету і Ректор Україп,сьІ<оrо Ві.льноrо Уні
веорошету в Праюі аІ<ад. rгроф. д-р /. Горба'Чевс'Ький, mрорєш.тор. проф. А. Яков
дів" Ректор У:юраїнсьІЮrо Bиcol\Joro Педатогічного l'ІDСТJІТУТУ і:'.І. М. Драrоманоnа 
проф. д-р. В. Гар.м.аиtів, ІПJЮреrктор п:роф. М. Славіис'Ь'Кий, Голова То·варпстnа 
Прпхилннпків УГА, продекан фіЛJОООфіЧJІ.ого фа.культету У·:кра.їнськrо Віль.rюго 
~-"ніверс.итету та Голона У1tраїнськоrо М€дпчноrо ТОВ'ариства .проф. д-р. В. Мп
тюшеико, професо·рп уІ{раїнських виооІ<их ·шкіл та rолоІВІП й ·П'редставІJІиRи rіж
nих укnаївсь:юих opmнiзan:i:tt, між ними заст. ЮJІ'ОВ•И Союзу Орrалrіз~ацій Укр. 



Інженерів на e·~t і 'І' рації ін ж. В. Кuчерсuко, г-олова Товариства Українських Інже
нерів в ЧСР ін:ж. А. Гад1J1(U, предс'Тавнm\. спілки Укр.інжелерів в Вельті-ї інж .. 
10. Яховлі.в, лредстаJИ-ІНІІ\ УІ\ра.їн•сЬІ\ОГО Бюра ~ Л·опдоні та ~ft.eJieвi поmс Д. Аи
ТО'Н/чук., голова УІ\.раїнсЬІ\оrо l{Q.мітету в Румунії проф. 11-·. Аlа~(ісви'Ч, голова Укр. 
Опілкп Ї)І. І. Мазепи доц. В. Іt,~ородів, голова ~У"І\.раїнської Гру.пи для Ліrи Націй. 
проф. С. Вородаевс'Ький голова 'Г-па студій кааа.цтва та Сою·зу І\уuанських n'Псь
?\І·єнни·ків і журналістів проф. Ф. Щербииа, се1\ратар ·Союзу J{убансьІ\ИХ пnсьмен-
1Іпків і журналістів др. інж. С. Федорів, nредставнпк Т-ва са.мОПО)ІіЧ в Градці 
Нvа.лові~І :і.нж. В. Годи'ІС, голоnа Сп:ілІ\И сл.аrвяноеІ~Rпх мистців проф. С. Мако та 
нредставниІt організацій, що мають свої централі u Подє.брадах а то·: голова Укр. 
Рідної ШІtоли в Ч. С. Р., представнІпt Оою3у УІ\:р. Оо-кільства аа І\.ордопо)t, гоЛ'Ова 
СпіЛRи тел"1Ііків сільського rосподарства в ЧОР, голоnа Агроно)tічного т-:nа при 
"Jrг А, .голова УІ\р. т-ва Економістіn в ЧСР, ГОЛОІ~а хе~ІЇІ\.о-техполоrічно.rо гуртка 
прп УГА, голова Т-ва .J<ооператорів .прп J'·r А, го.ло&'1 Опі.rrки гідротехніків та ~Іе
JІіорато~ріІВ при УГА, rолова спіЛІ\И УІ\р. лkі-внпІ\і·в в ЧСР, .прс.~rстал:ниJt т-ва Ку
(іа,нців і'м. QT Я. Кухruрен.ка. Від rурп\а Білюрусів-аб<ЮJ1ЬDе1ІТів і студентів А-ка
демії був ~присутнім на святі Ї.НіІ\.. І\.. Ю. Бурак. 

* 
~Урочпс'Тості почіlлпся спілом традиційного «Gaudeatnнs igitн І'», )ІІІотецьІvи 

nиконан1в1 хоро)І профеоорів і студентіn Акадffіtії під ор~·дvю доц. JC. Щуров
С1,хоі-Росіuеви'~t. 

РеІ<тор Академії .прrоф. В. Іваииц'Ьхий в і~tені Сенату nідІ\ртпв стнІ'Точні 
36ори й оердечно nрп.вітав всіх np:ooytнix па с-вяті гостей та 3апросив до по,:н~с
nої лре3пдії: віце-през11-дента Чехословацької Хлібор~бсьІюї АRадС)ІЇЇ проф. Ю 
Стохласу, ;преде-таавнаІп\.а Міністеретна Хліб:оробстна проф. С1а" .. 1аЛа.ля, старосту 
~с Подє,брад Цаи'Ьхажа, ro.Jroвy Т-ІВа ПрихллмІИІ\.іn УГА проф. В. 111атюшеи1са та 
проф. /. Грас'Ьхого. 

Далі ректор nпголос:пв в YI\palireькifi :\ІОВі настушІ у про)юву, побііІ\JІQ да
ючи ре:3юм·е її в чесьІ\іfі мові: 

«Пов·стання ·га умQІв-и й обстави'нп розnпТІ\У УГА в першу черrу мусимю 
тз'язJ'Вати з іст{)рією Соротьбіп УJ\.раїнсьІ~оrо на·роду аа своє національне й еко
ІЮ:\Іічне визволсп·ня, з подіями D1едmюї УJ\раїнсЬІ\ОЇ реоо"туюції, ІПО відfі}'Jзалася 
в тих чи інm'Их фо·р~.ах та обставинах на всіх УІ\Іраіlr.сьl<ИХ зс-~І.тптх, 3 історією 
наших держаБІІ'ІЩЬІ\ИХ 3)Іаrань. . 

«Piit 1920-й ддя у:країнсьної держа:вІJ-ю-органі-зов,а.ної rюротІ~rіи бJID траrі·ч
ним, (ю цього року уря,д, дерша.внпй апарат і армія УНР під 6ольшевпць1~ПУ 
патл~ко~r залишили рід:ну аемлю. 
· П·оnстала nеmп~я. уІ\'раїнсьRа е~~Ііrрнція. ЦілІ\ОМ ·арозу~t'іло, Ідо пі~с.ля тлж.кої 
пораз1оr j В€.ЛlГІ\ПХ j-J\·f\pтв, піс.ТІя невдач ·ооротьбя за во.ТІю -баТЬІ\іntu:тrнJІ, після 
втрати того на.fівншого. IUO його Gу·ло вше п·аче 3добуто аа часів рево.люuії -
оооєї дерjІ\'а:вностп, після 3НИЩ(ІНtНЛ п·ачебто всіх надій па мояипrвість продов
ж.ен1Нл органіаоnа11ої .пра.ці на на.родні)І rрунті, патрі-отичпQї чи'1І1Jюстп по від
родж.енню українсьІ\ОЇ нації, - після всього цього моральп.піt е-тан УJ(ра.їnської 
е:міrрації був дуже тяя\І~пй. І тільRи дехто 3 еміrрації міг наділтися на )І'ОЖЛП
ві.сть д.л:л еоое nіддаrва'ГІJ'ІМ й падалі вИІІ\ЛЮЧ'Н-о праці наnіоналЬ'ноrо :значіН'ня. 
Взагалі ж, для всіх в пероnеІ<ттmі -було: ро;зсіяння, турботи про х.ліб що·де-нпий, 
праця для чуJRОЇ спраnтr. 

«Але доба с'Вітової !Війни та ве.лпІ\ИХ революцій ховала n собі і В-8ликі 
МОЖJПІDОСТі. 

«В цю добу, в самім 'ОсередІtу Европи, відроди..лася до де'ржа,вноrо життя 
олавянсьІ\а І\раїна не т.а1\а в~eJrH1\a розмjrюм і ні.ЛЬ1{істю нnселеннл, Я·І< сильна 
ідея~І'И no.:ri, Д€')tо:крат.пз~Іом та народньою орrапі,аованjстю. Ue була. Чехос.ло
ва·цька Республіка на чолі з великим: демократом і ту)tапі-сто:м ІrрОфесорrом Т. t. 
М acapuк.oJt (Бурхливі овації). 

«І ось в пол·ожен:ні ук:раїнсьІ~ої е'Міrрації настає рапто~п:tt зворст, стається 
лаче чудо: па гостинній ЧесьRій 3e:'trлi з ріжних І\утІtів Eвpornr збпраЄ'Гься 
J1tраінсьІ\а ·еміrрація усіх земель - 3 BeJIWКoi Україн~, 3 Галичпнп, 3 Rуб3Jні 
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й Буко~І~пнп :r.::~я про.J:ОІИІ\(\НІІЯ ~~~ааіоп::і.ТІьної нраці. 0 .. 1:на 3а о:rною по!~слlють 
ВИ'СОІ\Ї Шl\O.lH, j:атур::tЛЬНЇ І-їурс.~r~ ГЇ:\ІІІа3ЇЯ, Х.'\,і·,10ЖІІЯ студіЯ, І11ІJЛ10ТЄІ\JІ і[ ~Іу:зеї, 
видаnн"ІІцтва., науко~ві, І\уаьтурні та професійні т-rва, пла.mтолують.rн дОІ\Jlади 
й науІ~ові з'ї-адІr, впдаютьс.я науІ~~с,ві праці, ВИС{)•І\·ОШІ\і.льні і1 сер-с;:uн~·ошІ\Ї.lЬІІі 
ПідруЧІПГІ\И Та ЧаС.ОІІІІСП. В QСерсдІ\У EnpOТIIf ПОВСТаЄ. lle'HTp УІ\ ра ЇН~ІlІ\ОЇ дауІ\'J
ВОЇ, І\j .. шпурної й гром•адсьІ\ОЇ праці, СІ\уІІІчуютьсл інтелеІ·:туальні еплп уБраїн
СЬІ\оОЇ еміrрації - ll'ЧеТІі, 'ІІІЮЬ.\І'С.ІПІІИ\.П Й ~ІКСТЦЇ, ЇН/1\,~Нери, ЛЇІ\арі, ПрЯ.ВЛІН~И, 
а·каде~rічна ~tолодь. 

«В у~Ю'ІН1Х братерської гостинностп і ,1е.\ЮІ~J!атnчностп Н гро~І:я.дсьІ\·ОГО т·а 
по.літичлог.о :ІІ\ІІТТЛ nрацн ін,стrгтуцііt і тсІнарпств nідuуnає'Тьсл цілІ\О·;\[ вільно, 
авт·оно.\t'НО творяться :й ж:ІІвуть ШІ\о.ТІJr, nі.тІ.ьТІо ро·:ннr.вається І\ультурна чинність. 

«Так, нсвда чі й н:атruстрофа вnавельної ·f.oporьuи не прппmпrлп на.шої праці 
д~я .батм\іrвш,ІІІни, - fio й на е~rіrрації ~Іи з~Іогли прова.дпти ту 'Пря.цю, що її 
остаточлою метою є паmе національне вrідродж·ення, а кон-ечнп)r вия-вленнЯ)І 
бJ·де .гt:epih<>:aІR1H·a нваалсж.ність України. В іНШ'ІГХ фор)rах, але за:в;щння~tп все ту 
ca~ty працю УІ\раїнсьІ\ОГО впзволе'lrн.я )[И провади:\ІО й тут. 

«А усім ~І·ОЖЛ:И'RІОСТЯ~і ВJІЯІВЛJеНОЇ нами організоваtІОСТИ прані та ОСЯГН€'НІОІІІ 
здобутюиtи па наці·онально-нультурні·м полі мп зобов'язані то~tу н~а-родоІВі. що 
но-бра терсЬІ\О~ІУ відчув наші національно-І\ультурні nотреби та шляхетно :за
Gезпсчтпз наші ітІституції. Усім дпм l!ПІ 3'06оn'я3Іапі тій І~раїні, нну не }ЮЖе:мо не 
ІШЗІІІ\.атп за нашу другу ·батьІ\.івщину - Ч~::х·ссл:овацькій роопу,бліці (ова1~іі). 

«Допо~югова чех.о~слоnацьІ\а аІ\ЦЇЯ .:tлл українсЬІ\·ОЇ е~Ііtрації є протзо·~r 
прав~1J:JІІnо-го бра·-геротна, є шлях·етни~І ВЧJПП\О:М висоІ~ОІ'О гумані-з-му. Але ЯІ\ окро)і
но мп не оцінюнали б нашу працю тут і самі Нtа.слідкИ нашого первбування на 
чеській 3€:~Ілі, - ця анція, нус~1ьтурН'О ti ·по.літ.ично, ~tає далеБосягле історичне 
значінн.я, як 3 'J]Оrля.ду УJ\раїнІСькпх вЕЗвюльних 3мага.нь, 11ак і 3 поrляду чесько
українських nіднооин. 

«'Під т~Н\JГМ історичним ВJС.ПеІ\ТQІМ )ІІВ.є:~н) розтлядати й повстання та працю 
Академії ~за мтmулі 10 ро·ків та оці·нювати її зн.ачі'ння в суч·асному й для :май
бутпьоrо. 

« 16 травня 1922 р. Міністерс'11Во XJrNs·opolбcтнa ЧОР своїм прип:ис.о·)І за 
Ч. 35168 ДО3130.7ІJІЛО урЯдіІN~·ННЛ УГА, ЯІ\ . .П])Jffі.З;ТН'ОЇ Ї-НСТИТУЦЇЇ 3 МІСОКОШ1\іЛЬНОЮ 
орrані3ацівю, і схвалило представлений УrtраїнсьБіИМ Гра.м•адським І\о)Іітетом 
у Прмі ст·атут АRадемії. Той день і вважаємо днем народження нашої Ш1\ОЛІІ, 
шо с.та.JТося після низки заходіJВ підrото~вчого х.арактеру. 

«3 ~Іа.ЛИ~І:П 3З.ООбМІІП і CI\J>O)t'JIQ ПОЧИ'JІІаЛа А.~І\fіД;е'МЇЯ СВОЄ Ж.ИТТЯ і Ч!ГННЇСТЬ. 
Сім членіІз nершої П!рофеоорсьБої РаJІ,и, два Іtа:нnелярсьІ\і ~.піnробітІПІБП, дру
карсьІ\а ~ІІаШ1ГНІt~а, па;пір та олівці, декіль,Іtа кі:мнат .в к·олпm:Ні~r rоте~ТІі «П kraJe 
Jif'il1o» (нппі Ла.зенськпй Готель) - 3 цього поч:тrна.лам перm:а уБраїнсJ,т\а по
літехні.І\а 3 7 nідділа~пr, :\Іаючи перед соfою заnданням po;mтrroт\ науІ\Оnих лис
д.rгплін та прпrото·влеЮІя фахонді'П висоноПІїRільн!ої нrn·алjфікації n rа..лузнх сі.JТь
ськоТІо тоопода.рства й лісіВ'нп.цт.nа., хеміt.m·ої ТІех1rо.логії й гідр·от-ехпі·І\П, ет~оно~ІЇІ\П, 
І\ооперації й отатистнки. Не було ні та.блпць, ні збіро1~, ні прп<етроїв, ніо.Jної фа
хової ІПІПГП 1t НіОДНQГО уrtраЇНІСЬКОГО rпідруtЧ:ІІ11І'Ка. 

«Але було в наJС я.сне ро3у:\tіння ва.їr\ливости й nідп·о:r.іда.льтюс·nr аа ту 
справу, до я.1~ої с·таnали 1:\НИ пk.тrя ноодач rfіоротьfіп за держ·а.в1Ііс'fь. Було глпбоІ~е 
почуття наuіональ1rого обов'язІ\У та вели,J<о·ї доцільности it необхідности якраз 
тої наrуІ<ово-дослідчої та ооnіnІЬОЇ праці, Щ·О ~шла :1·бі.льшпти на ціона.льпо
І'-У·льтурні з.,Z:І;обутн:и, погЛІибити і аrміднnтп 1uarny національну <}ПЇ.1·О·~rість та 
ос-нови гром-адІСької оргаіІrізов.аности. Бул.и на е.міrрації БадJНІ nрофос;vрн та 
кяаліфіІ\:Оnюrих фахоnців, а в та6орах, з·а дротаІ)tП - ·С.ОТІ\П аr\ад:е:\Іічної :\Юлоді. 
І ·ми 'бачилИ, Іtрі.и того, веЛПІtу мор:а.льну піщрпмr<у в бра11ерсЬІ\Ї:~І відношенні 
до нас -як в урядах, та.І< і в на.селенвю ЧОР .. А :\ІІfітеріяльно бул·о :забе:1пе
чено пе тільІ\П АІ\аде-~Іію, але :fi студеНІСrnо. 

«Не )Іає~Іо ~ІОіІ\ливостп довла.д:rrо переглядати тут ані орга,нізацію Ат\адемії, 
ані її nостуmонитй ро:знптО'І\, ·ані П 10-літні надбання - це потребує цілої книги. 
(}гж:е nR:а.же~Іо тільхи 1ra rо.тrовн,е. Протяго~r 10 роІ~ів· nрп 59 Rатедрах n АRRДе)Іії 
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нрацюnаТІо 118 осіб .ле1\Торс.ькоrо персоналу (з того 31 профєоор, 19 Д{)Центів, 
21 ~1ектор, 21 асистент у:І\раїнцjm та 2Н чесЬІ\ИХ профосорів і фахівців), прп 
ній нay.J\Ono й фах-оно удосІ\.оналюва.mІся 40 сти.пе:ндінтів, перева.жJю з інж~е
не.рів-ВJбс-оJІІ:пзентів Ак.адемії. АІШ;І·е:\ІЇІО а6сольвува.ли mля 500 іНЖ€НСрів. Вона 
впдалр. 3 велІП\ИХ ТО:\ІИ на;уковлх за.ппсоІ\, біо~1ЬШе 2.000 а:р.кушіn літографо
uанпх підручнJГків, а її лекторсьІ·~ніі персонал видрукував ;за це1t час коло 700 
окре:\ИІХ праць. ПІJП АІ\:а.демії повста . .тrо І\ЇЛ'ЬІ\а дес.нтків дія.льних тоnариств на
укового, І\'Ультурного, гро:\Шд'СЬІ\ого, професі1іпого 1і оІюрто·воrо хара1tтеру. Вона 
rвлоря.дила цілу нию\у вистаrв енох 11р~1ць у Проазі і в Подвбрадах, за яні здобула 
декіль1tа вп·зна!чень. :Н:а:біне"І1и Анаде:\ІЇЇ за.п!овнені мапа:\tИ, ·m•бJПІіДлмтr і з·бірІ<а~tи 
та мають нео·бхідніші nристрої. В її бі·б.ліотеці :\tістІrться 30.000 І\JПІІRОІ\. 

«H1nri АІ\аде~tія, Я1\О Ш~\о.тш, є в статІі ліквідапії. Але nроваджеmІя І\ОЛ.еІ<
ТІrвн<>-орм..нізованої~ національН'О-І\у.льтурної праці аж до ос-rаmІьої мож~'ІПВОСТИ 
наша ШІ\ола ~важ.ає аа сіВ ій невідмінний О·боrв' яао1с І пристооовуючись до об
сmтнrn, Акаде~tія анайшла на цей час нову форму культур'Но-освітньої чин
ности в організації прп собі Технічно-Господарського Інституту та курсів поза
очного нав•чання, на Щ·О має.~tо Bir;e щнппtтrову згоду Високото !\1іпісrерства 
Хліборооотва. Вже в ці•м році АІ\ад€~tія має ро·3почати цю нову працю. 

«Велику мора.льпу та 'Н.e~tifiJIY й орrанізаційну та ·ма.тсріяльну дспо:\Іогу, як 
у цій ЗJІЩі.ї таІt і в .з&r8.JJIЬнtit cnpami а~ .. боопеч~ю1я і.с:нуван11л Академії дає нашій 
ШІ~оли нове «Товариство Прnх'Ильникіrв УГА» (6урх.ливі оплесхи). 

«Але аа 10 років jJ{ИТГЯ НІЗ.Ш{)ГО, :мш ~Iamr ле тількп осягн~ння та здобутІ\П 
- м~а.лп й вrrрати. Не ВrСі наші Іtолеrи, а sппІмп спільно (tудува.тm Академію та 
провtадиJІИ працю в ній, ДОjJ{П.Л.ІІ до цьото дня (присутиі всі встають з .,rісц'Ь 
і слухают'Ь да.л.і стоя'Чи); поордчасно відійшл:п від нас НІішав•ж.ди: лектор /. Тур-
1-,:ало, леКТО'Р r. Сидореико, проф. Р . .Ла·щенко, 6. проре·ктор проф. о. Вілі1lС'Ь1Сttй, 
голова термі:нол. І\О~tісії Є. Чиh·але1tхо, члел тої JR. К{)·Місії В. О'Коииор-Віліис'Ьпа, 
доцент О. Аfихайловс'Ький, доцент Є. Го.Іtіциис'Ьки.й; на віR.и УіJІОК'Оївся й oдmr з 
фу11даrгорів Академії М. Ю. Шаповал. 3 nодякою згад.ує.:\ІО їхню працю та від
дає~Іо їм .пош·ану. Не всі й ~юлодші члени Н'ашої ака.де~І і чної, КОJrИІСЬ численної, 
родини дожІr.лІJІ д'О цьо~о дня; у ріж.ний чаtО навіки rnідійшли наші моло-ді інже
нери: М. Дов6ия, П. Калеис'Ьхий, О. Коса·р, ·А. Іtу'Черявий, В. Лаврииови·ч, О. Мар-
7'?,л·иів, Оии1rієико~ П. Прут'Ьхо~ та аосоль'Ве.нти й студелти: В. Вігуржинс'Ь'Ііий, 
Д. BoJtoд?tJtиpiв, П. Дах?tевс'Ький, Н. Жлудкииа. В. 3iu1te1l?LOвa, І. /ван.юта, Т. lі'о
~ельс'Ький, О. Коку1t'ЬХО, О. Костик, Af. Kpaв1tuua, К. Кротків, Af. Ліиu?~'Ьхий, Є. 
Лохши'Ьхо, І. Сиятиис'Ьхий, Л. Таицюра, М. Терuопільс'Ь1іиіі і О. Чу6. Жалуючи 
за їmі~ моJІодп·м ЖІІ'ІТ.ЯМ, ві,щп;аєм'() їм, :молодим тоrвари.шВІм нашої спільної 
праці, - на.mу noma.нy. 

«Десятnл:іттнє іоснування А1Nl.де:\Іії та праця наmа, як про те ВіІ\е було зrа.
дано вmце, ·були :можливі тільRи завдm<.п 'Підт·рлмці, як ::\t:атеріяльній, так і мо ... 
ральн:ій, що ми· її аа·вжди ма:ли nід цілого уряду ЧСР, окремих панів міністрі!Б 
та причетних урядових осіб, а таl\ОЖ і ::і.аuдлІ\:и тому .при:хtильномrу відношеНJ:ІЮ, 
я-не до АІ\аде:мії в:нлвил{) :місто Под~брают. 3а. всю цю матеріяльну й моральну 
допо-м{)гу та за вою чеську rооТІпrність висловлюємо тут Чехословацькому На
родові і Респу:бліці, усім урядовим ЧІШJІ1И1Кам та місту Подє.бра.ДІВ.м нашу най
І'ЛJ:ІІбmу, найоордечнішу оодяку (довго иеаатихаю'Чі оп.лесхи). Пер.ша ж і най
більша наша подЛІ{а на..ле.жить Високій ОоОtбі Преапде-ІГDа РеспубліІпт профеоо
рові т. r. Масарихові, ЩО в найбільшій мірі спрnчпнпrося до •ООВстан:ня виоокого 
уrораї:нського пrкільІІ'ІЩТВа в Реслуооіці, а аосі•бн-а і до о:рта'Ніооції АRаде.мії 
(овації, хри'Іі·u «с.лава» ). 

«Висловлюю подяІtу також тим чесьІtИ!М 'ПрОфесора:м, що не відмоо.илпся 
співпрацювати разом з нами, с;nрпчин.Jmmпся в той •сmосіб до наших на.ціопаль
но-культурпих оояm'ень (onлecn?t). 

«3 наrоди сьоrодніпmьоrо дня :м:и одертали багато листів 3 оцінкою nраці 
Академі, 3 ·прІmітамІИ та 3 'IIoбa.жamrm,rи. Не С::\Ііємо оами ,да.ватп тут оцінку 
сnоєі 10-літньоі праці, але омівмо взrелоrвити свої побата.ння: «Нехай же най.:. 
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швпдче прпйде той час, KOJlП Ака.де.\Іія стане на рідні.\І rрунті - у Вільній 
~·І~раїні! (Бурхливі оплески). 

«3аІ\Їнчуючи сuоє с.аоио, прошу дозnолу Високих 3борів на надіслання те
легра~ІІІ Па.JЮві Президентові Чехсс.тювацької Роопу~бліки насту'ІШоrо 3Місту: 

«Впсокошаловнлй Пане Президенте! Професорська Рада ~~1\раїнсьІ\()l Го
сподарсьІ\:О'Ї Акадв.\ІЇЇ в ЧС.Р та урочисті з6о·р~ІJ.1, що відбуваються 16 травня 1932 р. 
в ПодЕ}брадах, з 1Іа-годи 10-ї річниці заснов·з.Іпrя А:ка.демії, доЗІВоm.яють 001бі про
сити Вас ласково прийняти лrurne найщиріш·е поодоровлен1rл і найг.твІ-бші наші 
проави вдячнести за доnо~\ЮІ'У, лку провадить Чехосло:в:ацьІ\а Реопу-6лі1\а на поJІі 
Іш.родньо-ку.тrьтурної діяльн·ости, а оооблІJrво на полі оо~ітньої і наукQв-ої праці 
УІ\раї:нської е~tіrрації. РеJ\тор АІ\аде~Іії п·роф. В. Jва.ииц'Ький». 

Голоснп.\1 В·И'бухом оплесків З.бори о,J;нQдУШ'Н() приймають це rвнесення. 

* 

Президія святочиоі академії та хор. 

Піс..ля 'Промов.и рекrора відбуІЛося уроч-иоте nроrолош·ення nо'ЧеоЮІми дОІ\
торам·п о. Тита Войиаровс'Ького та Аидрія Лукашевича. 

«3 нагоди сюrод:няпшьоrо ЮІВілею, - Gкаа.ав Pte:к:rop, - наші три фа..І\уль
тети вирішили надати .почесні до:к.торати тим ~аїн.оьким: .громадянам, що на 
тім чи іншім становпщ.і в·ідmrач:пл.лс.я овоєю працею в галузях економіки чи 
техніІ<JИ. ,Профооорська Рада Ішкенерноrо фаІ\уль-rету в cmo~~~y засіданні 10 
травня ц. р. ухвалила надати Аидрію Лукаиlевичу титул доктора техніЧJІкх 
наук honoris causa, а ,Профеоорсьхі ·Ра·ди Еко=номічно-Кооператпв.яоrо та Аrро
номі'ПЮ-Ліоовоrо фМtу1іDьтеті.в в -овоїх заюідюінях ·14 · ~раІвня, ·ц. · .р; ·ухва.JІ!И'JІ'И на
дати о. Титові Войиаровс'Ько.му титул доктора. е:юономіЧ'НІПХ і ·аrроно·міЧІІ'ИХ нау:у~ 
honoris causa. 

Профеоорська Рада Ак.а.;::се1.tії в mюєму засіданні 14 тра'Вня ц. р. схваJПІла 
3а3Н8.чені п.остаJІОІЗJИ і на підс.та.1;і її доручення я лроrолошую на цих ювілейних 
зборах: · 
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Пана отця )Іітрата Тита Войиаровс·ь1іиго аа дJЕтора еконО)ііЧІгих аrропо-
)іjчнпх пауІ\. l1ono1·is eausa і Па11а Аидрія .~і yh·a шеви ча за доктора т·ехніtrnпх 
Іtа:,-к l1o11oi·is сан sa». 

Проr'Олошення ·було по'крите гучн:ІППІ ·О·ПЛ·еСІ-~а.~tи цілої залі . 
• 

,.J.аді лрисутні na святі П11~дстаnнпки орr·аJІізацій нигод<>си.;rи НІІЗІ\У лр.и
І1Їтань. Псршн~t 3а6ра1в сл·О·ВО для лрпнітан·ня нице-nре3идент Чех·ослов·ац :ної 
Хд1бороСсьJюї АІ\аде.)tії пр<>ф. др. Сток.:шса, ЯJ\,иіl В:ІП'ОЛОСИ'В не:авича1іно ціІ\аву 
промоuу. Вл,астJшо це uун ll'III\л.a.,J, про аначіння ХJІібороGства в ІІ\.нттю людства 
взruгаді, а с.таtnнJи.~ькнх наrюдів 301\})~-ма .. «('гарі Сіllавнн,сьІ\і традпції - I\.aaan ве
.~rнІ\ІІй Ч<"СЬІ\Ий вчений - нід найІДД.в:нішпх часів Jв'яа·шні 3 рош~Іптно.м х.л;і,бо.роv
~ТІ}а. На ці)І rру.нті :\ІУІСІІ1ТЬ н.о.іlись дНіти до СІІ'ІІте..зп між. нс.і:'.Іа славянсьІПВІИ 
х.піборо(-сЬІ\.ІВІЛ дссліднІІІ\а.)ІJІ: це є ІНЧІШ'чаіі1ІО INlЖJia .=tУ:'.ІІ\а на,ш·о.ї А.І\~.lе-)Іії, 
~1.1я 1І·СЇ ~ІМ лрацює,)І.О з ноrнІС:\t т.а. ;захонленнн:'.І. Во вона І\о.::шеь -с11зорн·ть )1.0-

rутню фа..ланrу всіх сл.ав·ЛJІ•сь·ки:х JІ·а.родів длл Gоротьбп з•а .пе:р·с·()-у д;ов·у світу, за 
u,Утт~н чн 'Небуття Епро.rшr. На цііі лідставі ЛІ()tl3'(',Тане І\ОЛ1ЮЬ новн1і світ, нове 
~І-\Нття IIO•f.,J~a1loro люде-тва»! .. Перехо-дячп конк·ретн·о до ~;"І\ раїни, ЛJЮ~ІСІвець 3Q

rч•e)ta підІ\реІСлює її стародав·ні суто-хлі-Gорс(сьІ-~і традиції. Також і У. Г. А., юві
.асй я.Іюї оа~Іе свя·ткує:rЕсн, поn~Стала, Н:І\. JJiJІJI'В аматань українсьІ<о:го на.ро;1у до 
х.т~і6оро6сьІ\ОЇ ос.в.jтп та nаукп. Проф. ІО. Отоl\~ТJ,а('а гордиіі і ІИІ'Шається TJI:\1, що 
ІНІ шно~1а з~н\.~lа-л.ася в Ч. С. Р. та у спінро·бітннцтві 3 чех.а.~І,и. На. йоrо ду~н\у, 
ю:г.і~ІІ,е-іі У. Г. А. це c.в.wro не ттше y'h.·paiiuc·ь'h.·e, a~rne та:.ко~R і 'ttес'Ьи:е. ЯІ< ПJрофесор 
J". Г. А., він добре знає й ВИІСОІІ\О оці.нює її не ті.льк1І нк tиколу, але- й ЛІ\ uay
J,~oвo-де-слідчу устан.ову. У. Г. А. відтак грс,~tа;UсЬІ\а. ro націо:наль11а уста пона.. 
Воп·а, Се:з СJ":'.ІНі::ву, ~t.a-r:Iпt•e ве..ч:rИ:І\е значіння для ~Іаііtбутніх ч€сь·Ію-украї.ІІСW\ИХ 
B~fiG~.III1I. rї а.соО.ПЬВеНТИ Н~3аВЖД11 .тJ,J1'ШІ<1ТІ:СЯ IПJI])J!i)IJI ~прІІЯ'Г€Л10111 ЧеСЬJ\,(}ГО На-

. роду Та Пр():п.аt·ато•роамаr ЧЄСЬJ\.О-У1\,РаЇН·СЬІ\СТО 3'UЛИ•/!\СІl1.11Я. 3rада.ЮЧ'Н ДйJІі ПІJ·О т·ра
l'Їі~У J"l\ lJ'аЇJ1'СЬІ\ОЇ і~с·торії, .проф. 0тОІ\Л.З.Са ·Il ідJ\реСЛІОЄ CJJ·OЇ С1Вf,Па ТЇЇ ДО ВП31ЮЛЬІПІ'Х 
а~Іагань УІ\ріііїЕсьІ-:ого д.ароду та. ІDИСJЮ.в.ттю;:; п·~похптну nipy n 11ере.1tогн Ного n!lr

; 3іХt.:ІЬНІІХ прн~tувань. Не знати, ч11 не Іта·стане нн\ таJ;,пН чао. 'h~oлu са.1tостійиа 
: .1-.. Jі};аїн.а 11риііДе а .допоJtогою аагрожеиіії Ч е:гослова·цисіії державі. 3 культ,у-рІюrо 
· іі науJ\ОІюrо Со·І\У УІ\.ра.ї:ІІСЬ1\ІJІ'іі ·нарід нІишнв се()е відда·ntна. Од;н·п'м а н.айнра.Іпих 
: цьо·го .J.OI~a.зin ~юже п:ут.и ка~Іе.~ 1r'I;CЬI\1il ·пра ан l/ ест о ра .сучаонlІ'х xe)t ii\in, с тшn€'Г-
ного уІ,раїнсьІ\оГо В'NЯІОГО, аІ,а,т. проф. /. Гr;рбачеаС1J'1\О(О, ЯІ\Оrо 11ІJІJо~Ісвець 1~ітав 
ш~ фундатора ~tодерно·ї хе:'.Іії та широ дm\ує. за. Ного ~:а.уЕо;ву іі п-едаrогічну 
НіJ·ацю в ~І·олодім чесьІ\j ~1 унів.еrситеті, ~·tc він в.и·хонn n пілу п.л:~яду Н·ауІ\Ових сил 

:і працьовнИІ-\іn, даючи та.к Я\"1ІІЗ'ІІЙ приІ\.п.я.д укр·а їпсько-чєських 1юае~пr.н. Напrри
І\іНІ.іі своЕії п·ро)1Сt:нr, ІГО ча·сто псрерІПІD.Па'Сл Сіурхлпвn)ІИ оплес.І\ами, проф. Сто
ІUІаІса підІ\р-е-слює ЕrС{Т'аді·оІн.аль:І·І·е а·на.чіння У. Г. А., Ili'O пиховує О'рrанізаторін та 
fіудіnІnІчи.х .. УJ'РRЇ'Е.ської с.амІ()остгій:носnr:·· Rін пепо-х·wтно яіrять · в re~ Іцо ·й л.ля 
У1.,:раїнн нрпіі:tе час, І\о.лн здійсняться її са~ІсстіііпІ:ньЕі і;1еали є У. Г. А. 3~юже 
D·ернутн ;ю :рі;-,;ного кра.ю. 

Стар~с·-га :'11. Подє6р{1Д Й. Ца11.каж, влrоv1·ошуючн прллітання, еІ~~заn: 
«ІОnі.лсіІ Вашої ~тІ\р. Г<Jсп. Акаде-~Іії є :'ll•OЛ'O.J:II·ii, ал~ низначлий; nін не є 

подією 3На чіння ~ІЇСUЄ'ВОГО, v10І\а.ш~нсrо, він Н•е G подією і СВЯ'ТО~І Лl·ІШе Ва·шим і 
B:tш<J-i (')tirpauiї - він є часnrною р~:Jюл.юції і визnольної kторії 1tа]Юд,у УJ\ра-
1н~ьІюго і 1Іа роду чехсслоmа:цьІ\ОГО. Десять IIO'I\in 13 .житті лю,т.uиІІПІ - це є .б.9.гато 
часу; в історії ж народу дос.яток років в лише незначний інт~рна.л часу. То~ІУ 
·є цi,lJ·I\0)1 ,природньо, що ці.л:пfі ряд Ваmпх народніх бажа.нь ше не адійс'ІПІЛися. 

Корлстуюм сьогодніmІІЬІ()Ю m)В.слиною на·rодою, щоб 'ІІО-Еажати Вам і Ва
nюму народові ЯІ-\Найлі·nшого м,а:f.1tбу·rнього. Я ·петзен, ІПО довго.пітнє перебу1Rання 
Ваше )ІЇJІ~ нами приноое кориІСТЬ обо:м наш1rм браТJJЇ.:\І народам». 

Представюпt ~Пністерства Xлioopo{crna ЧОР проф. В. Схладал'Ь в І<Ор()Т
І\ій про~юві niдJ~]!OCЛJIB те ап·ачінн:я., ЯІ\е мініоте·рооно нада·є УГА. «Міністерство 
nІанує і ниооко цін1ІТЬ пр·а·цю .Ажаде)tії і радіє з .прпnоду її ааслуженях усnіхів». 

Далі взя.n сл®о ака.д. проф. др. /. ГорбачевС'Ь'h·ий, rцо nривіта.в Академію 
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і)ІеНС.\І у краЇНСЬІ\01'0 АІ\аде:мі ЧRОГО н:о)І ітету тн. і ].І·ене~І у крааЇ1ІСЬІ{'(JГО у ніверсп
тету в П рааі. 

«ПротяГО)І цих десяти літ - CI\a3a:n анад. ГорбачеІВСЬІ\ІJІй - nпконй.ла 
. ..L\.Rа.де~Іія в~елпnу nедагогічну лрацю, nпхова"'"тrа со·ТІ\.ІІ aдa:гJilrx i·нJRe-нepjn, ЯІ\і вже 
тепер працюють у ріжюrх кра.ях і які з~Іошуть на ріtа;ній зе)І.Пі заnаести і по
ширІmr )ІОдерні ~Іетодп технічної лрО}lNІ\ЦИ і піднести І<ультур~нпй рівень і Д{'
бробут рід.ного народу. АІtадемія в1п~о;нала те:;·І\. дуже nомітну 'НауЕо,ву й публі
ппетпчну працю, впдn.nmll кіЛЬІ\а сот науноr.их праць і підручнлків лрп з~со
бах дуже скуних і ІВ у)Іовинах м·ало спрІrят,тrпппх, осо(}л:пво д.тrп еІ\оперn.\Іе·нталь
них до-слідів, і .\І·О·же бути горда на ці сnої успіхл і до·сягнелня. Пі,;r:носячп пов11е 
прпзнаІПІя як чужлх, так. і mироІ\ІІХ кругіn нашого rpo~t:aдmrcтнa дотеперішній 
діяльності АІ\а.демії, вис..ловлюю щире поnажд11ня, щоб Акаде~tія і нада·лі :м·ала 
оnромо.жність rюзвивати свою повну й дуже :корисну діяльність». 

Іме•нс.\І Украї.ноьноrо BJIІC.oRoro Педаготічного Інституту i~r. М. Драrо·~rа
нова припітruв АІ\а.демію Ректор лроф. др. В. ГарJtй1иів насту,пним:и сло·ва.\ІП: 

«Дося·ть років і~нування D'ПООІ\ОЇ шко.пл при нор)t,альнпх у)Ю·вах не є ще 
дУЖе не:.J:ПП\Ий час, але десять ро·кі.n існува11пя nrкол-и прп ТЯІТ\1\.ИХ і несmрJ!ят
ЛJrnих умо-вах е)Ііrра:нсьІtого ж.иття, І\олп прп'Ходwло-ся не лпше про~адпти нау
І\ово..,просвітню працю, а одноча.с.Іrо й творити, цю вrис.о:ку Шl\·Оду, є. річ дуже 
ТЯЖJ\а, і ЦЮ ТЯ!ЖІКУ ·праЦЮ бJПН:ШуЧС і З ВеЛ,JП~~ІМ УJСоПіХ'О•.\1 ВИІ\01Н·а·Ла УІ\ра•ЇІІСЬІ\а 
Госrподарrеьн:а АІ\·адемія, аатративши на це абагато сил і енерtії. То.~ІУ ТО· СЬО·ГОД
ніnrній депь, ЯІt ааrальне українсьие свято. рnзо:\І з А:катrемією святЕує і Вп
сок.ий П·едатіQrіЧІПІй Інститут, іметr·ем якого я пracлиrrнrif впс.тюнпти Ba . .\r, пане 
Ре1tторе, та цілпй Rорпорації УкраїнсЬІ\ОЇ Господарської Аrшле:.\ІН ппгргиН прпnіт, 
сердечне nо·здоровле'Ннл й 1шйлі·пші ;ТІо6ажання для Вантої А·каде.~rії в де'Нь 
десятиріччя її заложення. Хай довго nte іІпше УІ\ІЖїнсьЕа. Господарська Аr\аде
мія не ллше на тере11і братньої Чехослоmацької ·зе~r.лі, а fi далі на. рідній 
Україні!». 

Проф. др. В. 111атюиtе1t'КО в 1\·ОРОТІ\ЛХ с·.ловах вітає. .Акаде.\Іію в і.\Іені Това
риства Пр'ПХИЛЬІПІRів УГА, фіJІооофічноrо фаRультету УІ~раrнського ~тні.неук~и
тету в Пра.зі та Опі .. тrnп УІ<:Р~1нс.ьк:их .ТІ.ікарів в ЧСР. Ян са•.\І член професорсЬІ\ОГО 
складу .АІ\.аде)ІЇЇ та одиІJr з її орга.ні:заторіn, він не нва.жає .1.тІЯ се.бе зручн1І'.\І 
вдав,ат.иасп в оціJП\У зас.луr УГА. «Нехай нас оцhrюють ):нші. Я ж ВИІ\онаю сnої 
завда.11ня тут, 1\-ОЛІІ в1юлоолю ~7ГА пrтгре прпrnіт.а1пrя та н·аіікраmі по·баа~ання 
Ііа майбутнє від тих трьох органі3аці1і, яRі я маю честь ·сьогодня тут репре
зентуmа ти». 

Поті.\І Дир. Р. [{ратохвіл'Ь влго.тюспв тнку nромову: 
«Почу'Вав сьогодні себе ооо().тr.иво аоf.ов'п3аІm~І промоn.ляти н-а uім .\tkцi, де 

відбувається урочистість нrа поша.ну десятилітньої чинностп Ан.адемії, не тільки 
ЯІ~ доте.періШJІій чле'Н .і'f~І\ТОРСЬІ\ОГО nерсо11алу DІЮОІюї J7 І\ра.їнсьRоі Гооподар
ськюї Ака.д-е)ІИ, але й НІ\ Чех. 

«Протя-гом 8 .літ, - каже ві'н д·алі. - бра~ л актиmну участь ЯІ~ ЛеІ\тор 
ч:ооьк·ої мо·ви. та літератури на УГА m па ~rатуральJrих .Rypcax і ri~rnaзiї, що· 
були при Академії. 

«Я бачJІІВ працю професур:и 'Га .с.лухачів, багато разів бачИ'в з ве.лиRИ'М . 
старання-м та офірою упорлд;І\онані та. пі.тr.яя наУJtовим і ·виооно-ї ІШ<<>JІlИ відпові
даІОчі ·ооі збірІпr й І<а·бінети поодкноІ\ИХ фаJ\ультеті:в. Браш уч·асть м·a:ttiJ\e у 
всіх публічних УJ~раї'НСЬ1\1І'Х доRладах, ·овятах, в·иІС'М.:ВІ\аХ та іпти~м11rих уІ<раїн
СЬR!ИХ вечірках. 

«Бачив і чув піє'Гетні свята украrІfСЬІ\і, прл яких зr.адувал:ося вели1tоrо 
народньото пое"Га Тар:аса. llieв'ЧeJI1\a. Вачив публічlrі М·аоо~і [В.истутr українсьиої 
е}Ііt·рації, ЯК урочистий· реЧНИК mapJI1 28 ЖОІВТНЯ, бачив НСЇХ ЧЛеНіН Анаде'.\ІЇЇ В 
збитих ла:вах n дюс-гойнім по·сrою, ·ба.гато раз чув: друж:ні, лояльні промови україн
ських реЧІІ!П~ів прп наших народніх уроЧ'Истостях, 6аЧ1fВ та.кож ЗІВечор:а 2ї жсш
тн.я, прп радіСJІому поході наІІПrх ді'Dей, деЯ.І\,лх братів украllіцін з -бліиІСІ\УЧ1fМІП 
нід сліз очима, а. пе~~11о fi з тугою в серці, щоб і їхні діти м'Оrлп п-орадіти над 
еноєю · звільненою бать1<і'5Ш'JГНОЮ. 



«Чув туя\ні, глибоко ав.орушуючі українсьІ\і пісні в супроооді ба:пдур,и. 
« Чу.в, а високим мистецьІ\~И~І с~Іа1\О·М nтпюна:ні, сольові й хорові УІ\раїп

СЬІ<і співи, в ЯІtих виявлялася .пюбон до ·ба;тьJ\івщиапr, гордість та ои:ла духа. 
«Бачиrв ·народні І<рої й типо:ві талці. :ма.n нагоду пізнати народні уІ<раїн

СЬІ\.і звичаї, а в усьому то~tу nисоІ<у артистичну потІ:!нцію му.аи·чну, дра~rатичну 
і літературну. Ліпше ян. :хто інший ~Іа.в я нагоду в часто~ІУ стиІКу а .профссурою 
та студенс'І1.Вом АІ\·адемі аа,піан·а.тn напря~І ду~ІОІ\, стре)Ііllі1ПІЛ, ас'Пірації членів 
Академії. А цffіlтром всього того на.УJ<ового, :артпІСтичного 1t націоrнальн·ого сrре·~І
лін·ня .була УГА, що сrоУть на висоті виоо:І\'ИХ шкіл інших ·народів. 

«Чув я про незмірні стра-іІ\да'Н1-ІЯ У'І\'раїнсьІ\оrо народу і про його славу, і 
все те :залишило н серці, в думці, n душі м·оїй глибоке nочуття ПО·Ш·а'JПІ й лю
()ови до братнього пароду у:І\раїнсьІ\ОГо. 

«Ш:а.новrні брати! Прийміть ·братерсьІ\·Іr від мене гарячу по.дяну аа те, що 
~r·ені судилося працю:в·ати а Вами, пряй~Іjть в.ияв моєї правдп!ІЗО·Ї пошани й від
дан·ости до Вашої АІ<аде:мії, а таІ\ІОЖ до Вашого дорогого народу, до ііото праці 
та шляхетнос.ти. 

«:Прлйміть і тю·бажанпл моє, аа чесь:нпfі. нарід DІІСJІ1ОЕ-лене, щоб Ваша мрія 
про щасливу вільну Україну якнайшнидче здійснилася. Слата Україні!» 

Проф. С. Воро:Даєвс-ький вітає Академію .в і:~Іені Ухр. Університетського 
Товариства Інтелектуальної Опів~раці ·при Лізі Націй, підкреслюю'ЧІІ значіння 
Анадемії длл ·:\Ііж;н:ародніх виступіJВ, Товар'ИСтва. 

Далі, від імені У.нраїнського Бюро в Лондоні, ЯІ<е сообливо блиаьІю взяло 
до серця М'айбутню долю А:к:адемії, вітає предстанник Бюро потс Д. Аитои'Чу'К.. 

ПредСТЗJВНИІ\. студенства УГА інж.. к. Сіиіл-ьиик в rороткій промові від
З'Ііачає значіння АІ\аде~rії як наці:ональної технічно-гооподарської школи д.ля 
ла ціональсн~відо.м·ої української МіОЛоді. 

Від імені 6~ших та пинішніх студентіІВ А·надемії білорусів впго.лосив 
привітаНіНя інж. к. Ю. Бурак, яІJоІІй cimaam: «В день В"е.mпюї урочrисТQсти десятої 
річниці існування АІ<а:демії щи:ро вітаю оьоrодні'ШНЄ овлто єдиної Ук.раїнсЬІtої 
Техніч:ної ВпсоRої ШкІоJШ, сsято всього украІпського 1Гароду. 

«Не JNL.затпму тут, яке знач.іmІя мав А·І<аде~Іія длл укра,їнсього народу, 
але ·мушу з піЄТJІ3'МОМ підкроолити, що білоруський нарід є їй 'М.Іt саме вельми 
вдяЧlПІ'Й за те, що вона в своїх отіwах ;вІИ"ХQВалtа й в.ихо"Вує свідомях білорусь
вих ·будів!Н'Икі.n, ЯІ<і понес-уть свої а'Натrя на рідні :білоруські землі. 

«'Приносимо тут сердечну тюдяку ·nратсьІ<.ому чехос.ТFовацькому на'Роду на 
чолі з ЙQГО Виоо·Іаrм Урядом, Я1\1Ій ароау:мів стремління ~білорусьвого народу й 
пішов йому на ауmрі'Ч, давjmп яІt :матеріяльпу та~к і моральну допомогу, щоб 
білорусьR.е студенетво могло діота1'и виооку освіту. 

«Бра ти українці! Одна Н·едооя при~rуопла нас заJJІишитп стою батьківщину. 
Одна ідея збли·аиJМ, нас а нам"И. ,Маємо одні ідеали й nрагнення - вwволення 
з чужинецьвої неволі. ГлпбоІ<О ві-римо, що 'М:И й далі ра3001 лрацюватиме ·З ваМІИ 
для дооСяrнення наПІ!Их слільних овітлпх ідеалів». 

Після ВІИчерпання е'ПИ.оку реЧ'Н'И'І\ів, хор DИ'конав кантату «3аюпі-ваймо 
братrя» і nерейдено до зачитан:н·я ппсе:мRІИ'Х та те.леграфіЧІmх прпві'М.Нь, що 
надійmл·и від ріжнлх чооькпх і укра·Шськпх уста1ЮІВ, іорганізацій, о.к.рем·их 
осіб. Привітань надійmл~ nон.ад 200. 3аЧІJІТ.ати всіх не ~було жадної мож~Іmостп. 
Довелооя оголосити тексти лИІше деяких а :них. Що до рештw, то були названі 
лиmе імена автоrрів·. І то ·це· віді:бра..ло так ·багато· q;aoy, що . відчитання Д~кладу 
Прорек:uора Академії проф. Л. Ви'Ча на тему «Огляд дослідчої та фахово-літе
ратурної ~праці А'Rадемії» дове.mооя зняти а про.граМ'И. 

Опів-а.МJИ націон·альних гі~иІів за:кінчпласл офjційн·а частина cmma, що вся 
пройmJІІа ·при ліднесеному настрою ціJЮї ·авдиrо·рії, що нераз пер.ерmвлvm слова 
прОМ'ОR та ппсан1ІХ прІmітань бурхливими оплє.-скамІИ. · 
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Після святочної Ака.zю~Іії :відбувся товарJІСЬІ\ИЙ обід, в лкому в.зя.ло участь 
130 осі'б. 3nов було виrолошеІJІО чlвtало вад:зшІча.й:но ЦЇІ\авих і 3~Іісrовнпх про~101~, 
rцо в ін·1чгм1пrх оестановці зryчaJUr n~e шлріше та відвертіше, як н-а офіційапх 
36ор·ах. 

Il. ПРИВІТАННЯ. 

Привітання, що 1Іад<яrлаютьс.я 3 щпrводу ю:ві.пеНІиrх уроч.пст·сстей, ;зви
чайно мають хвалебний хараr\тер. Але все та1<1І вонп є .uіннтоІ ~tа'Теріяло~І для 
того, rцоб довідатися 3 них про ту одіНІ\у, ЯІ\а надається гро~Іадянством юnі-

Святочиа акаде.м.ія. Про.м.ова проф. д-ра Ю. СтокJrаси. 

лянтсаві. Сам.ий склад авт.орів · цих привітань :може вже дешо дати в цьому від
ношен:ні. Через це, не див·лячиоь на rісні рямRн журнальної статrі, ми В'ВаЖавмо 
необхідним: наDести деmкі витяги з прwвіталь1пrх листів та поіменувоа·rn від коrо 
.са.ме .юадійш.л.и Jl1Иm'И та. те.леrрамп з приводу свята. 

А. Від урядів, установ та громадянства Чехословаччини. 

През-ищеІГDа Сенату Чехtословацьюї Рєс.пубтп<и д-ра Ф. Соукупа, 
Головп Уря:ду ЧСР Ф. У др:жаJrа, 
Міністра Хліборобства ЧСР В. Врадача, 
Міністра ШкільниЦ"ІtОО та Народньої освіти д-ра /. Дерера, 
У:повн<та'ЖеІЮго ·міністра і посла ЧСР у Польщі д-ра В. Гірси, 

; ІJ.резйдєнті'і Чехос.л. ~&}Юдньої· ~Ра:ди ·та· Xmcopofuьim· -едпотп~ А.-;· fl7Joк1}ne'l(a. 
Поола ЧОР у Софії П. Макси, 
Посла і 6~ Міністра д-ра Л. Віитера~ 
Голави президИ Мtніотерства Хлі-боробства д-ра В. Га·иоуска, 
ГоJЮвн Шкільного nідділу Мініотерства Хлібарабства д-ра Е. Па.лжосхи, 
Секціооого Шефа М-ва Хлі6оро6ства н. д. д-ра інж. Герстеикориа, 
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Державного Ін-спеtІ\ТО·ра Хлі{юробських ШІ\Їл надр:адтпп~а ІІІ}Оф. Ф. Ч ваичари, 
РеІ-\тора 1\ар.лового Уні:uереи·тету в Пра.зі проф. д-ра І. Пе1сажа, 
РеІ\тора :масар.m\оного Унінс·рситету в Брні проф. д-ра Бакси, 
Ре.кrора "J;ніuерсит•ету Н'сt.менсьІ\О·ГО в Братіславі проф. д-р•а Орла, 
Ректора ЧехосJюнаць·н.ої ПолітехпіІ\JІ в Брні проф. д-ра Фiutcpa. 
РеІ-\тора Ні)tецьнrої Політе~ніки в Брпі .проф. д-ра ін~ж . .Леш1tсра. 
,J.ека.на Ви.соІ\ОЇ Ш1шли ХліборобсьІtої та JlicJioї Ін:жене.рії при ЧСІСЬІ\ій По

Jlітехпіці n Пра.:зі проф. д-ра інж .. /(убця. 
:масарІІ1\олої AI\a;J.·e~tП Праці ('підrиІсав президент др. Зі.МJt . .л.ер та Генераль-

ний ое1цн~rар др. І. )J{Jtaв?~). 
Президії СлruвялсЬІ\.О·го І·нстптута .ІВ Празі (підпиоав нроф. др. Jl. Нідерле). 
Публічної та У ніверс1ІтетсьІ~ої біб..чіоте'І\.И в Празі. 
Проф. ЧесЬІ\ОЇ ПоJrітехніІ\·И в Празі інж. А. НеJ.:л.єби. 
R'-еровп.нка І,ідро . .льогічІ~І·о інституту при Ч(.·ській Політехпиці в Прааі 

ПІЮф. інж. д-ра Т. Еждіка. 
Уніnеронтетсr-..І\Оrо професора фіна.ІІС'JВОоЇ науІ\И д-ра О. Драховс'Ькоги~ 
І\ероВ'НИІІ\а 3е~tсьІ~.ого дсслідчого 3'оо·rехRічІюго інституту n Брні доц. д-ра 

інж. Я. !t'ржіжеие1('Ь'h·ого, 
1\сроа.JJПИ\а 3оот~хнічн.ого і:нстnrrуту ,лри Вете·риі!таvпііt ш1wлі в Брні ІІІюФ. 

А. Грузи. 
Голови інотн·туту пле·І\а.ння ліоу .при :високій школі Лісної ІнJІ\енерії в 

Пра.зі проф. д-ра /. 3-iгJt.o1lдa. 
Профе-сора ВІІС'ОІ\О.Ї llli~oлn Хлі·оо·робської в Брні д-ра інж. Р. Гаши.. 
Доцента д-ра JJ. Зіг .. tуида, 
Ге"lіхоІюrо .музею Подє·брадсьІ\ОЇ он:р·угп. 
ООІ\ільсьІ\ОЇ Гро-'tади в Подєrбрада.х. 
Ди·реІ-\ЦЇЇ місьІ\ОЇ дівочої Ш"І\оли ІВ ПодЄІбрадах. 
Округолого 1і R'уро·ртноrо .лікаря в П!одебрадах д-ра /. Воидроаича, 
РедаІ\дії «Подєбрадсь'І\і Н·о·вини». 

Далі ]113.DОД1Н1О nrитнrn з деЯІ\JИХ із аа3'начених приlllітань: 

Преаидеит Сеиаі'у, др. Ф. Соукуп, JIJJшe: Сердечно бажаю дальшій чин- · 
нооті АІ~аде.мії nо·в:ноrо JIOIIixy, в nре.юона;нJІі її велИJWто значін:ня, 301\P~)·ta для 
~taйбyrnix .вз·аGІ:мс!Віднос:И!І-r чехоословацьІооrо народу .з .народ.ом укра.ї.ноьки~І. Птю
Іпу мені :n.ибачити, що оообисто не можу при.буrmІ на ювіл-ейІІІе ~nято, бо ПІП~
)tуше:ний в цім чаоі взяти учаоть в nолітИЧJІих І\оrнференціях у Жєнооі. 3ісrаю 
З ПJУІІЯ''ГЄЛЬоСЬІ\1В1 Пp.JIBi'l10M». 

У·повиоважеиий .ttinipтp др. В. Гірса JІ•аді-слав телегра~І·У такого змісту: «3 
нагоди 10-'ГІПІітнього ю'Вілею А.надемії сердечНо вітаю Вашу чеону працю д.пя 
:роЗВИТІ\У У'R.раЇНСЬІ\ОЇ КУЛІfГУJ)И». 

Прс:зидеит Ч еJ.:ос.л.овац't1'1іОЇ Народи'Ьоі Ради А. Прокупек - « .. .1-\ористуюся 
з нагодІІ в.пслоnд'Пr Ва:.\І ці.,l·КО:М заслуяtений подив та nQm,aяy до вm\IOHa'lloї Ba~tll 
нрn.ці та nобаяшю Вам повних успіхів 11а ·майбутнє». 

Ч ехословац'Ь'Ііий посол в Софії П. Макса - « ... ПочУlВаю оебе щ:асл.ив1rя, як
що с.ООЇ)ПІ С-.Jwбп:мл сиJІами :міт сп:риqищnтися до діла., . ЯІ\1~ <',луж.ить інтереса~І 
україн-сь:коrо наrюду, з ЯІ\ІІМ ~ІЄІНе в'яжуть Вам добре відомі почуття ·прнятель
СJ,J{ОЇ rвііІда;нQсrи. В дальшій діяльносrі А.жаде-мії батаю баmто уопіхів». 

Посо .. ~ і бувш.ий Jtіиістр др . .Л. Віитер - « ... П·р.ий~tіть ~tоє tП·о·бажаннл, що·би 
Анаде:.\Іія зберсг.тrа й на ма1И>утнє ті rіоЗJщії, які во·на витвориtЛа впертою. nрацею». 

Державний іиспектор х.л.іооробс'Ь'ІСUХ Ut'Кі.Л, надраднllК ·проф. Ф. ч ванчара, ЩО 
п:ротнr.ом десяти л.іт бу.в рефер•е'НТО•м в оправах А·І\·аде)ІИ і бі.льше я·к хто інший 
знає в усіх подробицях працю Ахаде:.'Іtії, надіс.л..ав ЛИІСТа наоту.п.ного змісту: -
«Дуже мелі жаль, що обтяжений iJI1III.JH,цi обов'язка~ ne можу в вашому колі 
відсв.ятнува.т.и 1'аl\ ... n1ш·нач;нл11 ювіJюй Ва.Шої А'мдеміІ і прошу мені лас.І\аво n·и·
бачи.ти МQЮ тІеприсутність. Не · ~1упІу Ва-с запевнювати, . що душею цілий той 
денЬ буду.,,разо~·.· .з.·,Ва·)lИ, бо У·нра.їнська Гоопода.рсьRа ·Академія моені дуже ле-
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іІ\ИТЬ на сrрн,і. Пережив, .валове, ра301М 3 ва~І:И ТЯ.JІ\.1\Ї Іl!ОЧfіТІ\.П Вашої llll\OЛИ, 
відчував разо·.м з Ва~пr неі Ваші болі за цілніі чаtС існува:нвя А1\~де~Іії іі то~ІУ 
не див~rfітесь, Щ:О дивлюсь на неї 3 ВМІІіl\ОЮ гордістю й пишаюсп нею. 3наю всю 
Вашу мураn.л-ину ппльвість, яку Ви офіру вали оооїй школі. 3наю неі Ваші 
JІ\ертви, Я.І\і Ви своїй Ш1\о.лі ,принrослл. А ч·ереG те ма,буть маю прав-о поперед'ИТИ 
~уд іс"Торії і вже сьогодні проrолосит.и, що Ви ціJ-rою великих ·особ~ІІСТИХ стра
~!~дань як душев·нпх, так і матерілльних аиска.пи нез-llібутніх за(~лут перед снGїм 
:на :rюдо~І і своєю національною ідеєю. 

1\ІоІІ\ете бутп задоволені .з балянсу сnоєї ·пра ці. B1r працюnали 3а ТЯ:іІ\КІІХ 
)tатерія.льн.пх умов і працюва.J"ТІr ддЛN\ІО від своєї У-т\ра·ЇІrп. Не дпnляч1юя на те, 
~JOji\-eтe з гордістю оглядатп свою м:тпrулу діяльність та її наслід'Rп. Дозвольте 
то~ІУ й мені схпm-rти голову nеред Башею 'Праце·ю. 

Але ІііН IU:e не є окінчеплм. :Мусите пт~е о.:зо(1·роїтпся nмикою терtпе.лпnістю, 
пок.и доn-rдетс с·тюю JІСтшно·ву до ти'Хо.го приот.ююnнпп:а. 3-наючи Вашу в.птрива
.'1ість і Ва;uн~ горіння неmnюю JІіаціtана.льною ідеєю, я переконrанnіі ІПО Ви до
сягнете своєї :ме-тп, й одним з найпт~сливіm1І'х ДJ-Iin :\юго життя ·6уде, І\·олп я 
Ба·с і Вашу уетаJІОіПУ 131rряжатп·му в cлamry дороrу· до Ва.шоТ УІ\раїнсЬІ\ОЇ Бать
І\ЇЕШЛ'ІПІ. 

ПрnН:\tіть, ·панове, ше раз мою пошану до все-ї ІВІП\онанної Ba~ІJr пра-nі, та 
)і ОЇ JІ·айс.ердечніші ІJЮбаж.аюrя найлі~ппmх успіхів у Ваших да.льшл:х .по.рtJmаннях». 

Ре1іТОр уиіверситету н .. "еUС'Ь1СОго в Братіславі проф. др. Орел - « .. .1:\Іенем 
універси-гету R'а~ІеноЬJ{Оrо ·баж.а.ю ян. ювілянтці, 'ffit}\. і Jта.уковій та пелаготічлій 
дія.льн.ос:rі 'ПрофеІ(Ю"[)СЬІ\О·ГО складу А.наде.мії найІ\.ра.тппх ус'Піхіn та ро:шитк;v». 

JllacaJ;u1roвa. Акаде.мія Пра'ці - « ... В імени J\1. А. П. лроха~~о ,пр~н-Нпятп 
пабаж.ання ІНlЙІ\ращпх )"~Спіхів '13 вашій втrдаrгній чJrІпюстп на ~ш1N1утні літа.>). 

Президія Славяиського /иституту в Прааі - « ... Президія С.ТШ1НПІСЬІ\О.rо Ін
ституту дозно.ляє собі в день 10-тmліт.ньоrо _ювіл-ею А1\аде)ііЇ засл~.ти на:fіссрдеч
ніші прпвіrання й іІІрИ3ІІаJNІя дотетерішнwї П плідно-ї та за.с"ТІУІІ\епо1 праці і 
поfіажанв п ІІ:айІtращих успіхів в :майбутньо:м:у». 

li'epoвuuJc Г'ід]юлогічиого /пституту при Чоській Політехніці в Прn.зі проф. 
інж. др. Єжд'і1с ~ « ... Сподіваюся, ш.о 110вірите :моє:му з~mевнешню 'В мїох ПІО•()а
ж.ашrях всій Ва.шіН аІ\.а.де:\tі ч1rій родині велmпrх ~піхіІJЗ не лише в день юві·леюr 
а й в JiCix Ваших започатк~rвапнях}>. 

УніІП. проф. др. О. Драховс1J~иіі - (( ... Ба·жаю, ПІ:оби нау·І\GІВі вислі:tп праці 
.АБаде:мії fіу.тrл збережені 1t щоби найш.лпс.я шляХІп, ЯІtіб аабез.печили у<mішне 
n родО'n ж.е н ня її ч ПІШ ооти ». 

J(epoвnu.1( ІІраевого дос.л.ід1tого 3оотехнічиого [1tституту n Бр'Ні доц. др. jнж. 
Я. Кржіжеие?~'Ь·J,·иіі - « ... Баж:аю повного успіху n да.льІпій науІ-їоnій праці Ін~а
де:мі, ЯІ\а n;н:е :за МП1Іуллх 10 літ залишила неаа6утніН слід дома і ааІ\орлопс:'ІІ». 

Kepoв1tU1C 3оотехиі1tного !1tституту при Високій Ветеріиар1tій Шко.JІ.,u в Врн.і 
проф. Г. п. п. а. Грuза - « ... Прошу шановну професорсьт<у Pa:lY прr1й·ня·nу 
r·арЯче прп:-зналня преRрасних наслj,:п~іn упертої й жертn{\'!Іної праці в :мпну:ru~tу 
досптилітті, ЛІ\. рівнож поба.їІ\аПJІЯ наІ\ращпх У'СЛіхів n ~tайбутньо·~tу». 

Професор Впс.окої ІІІьіо.лп Лісної Інженерії .rn Пра:зі інж. А. !-Іс:.J.-дс(іа -
« ... 3 1Іагоди 10-ти.літньоrо юнілею Ут\ра-їн'СtЬІ\ОЇ Г()оnода.рськ(}Ї Академії в Подє
брадах ожп·nnють в мені :,І11Лі спо:\пnпr на. оною 4-хлітпю профес·орську чпнність 
н·n цій школі. Н~ал~реRір старечому віку та подорожJІі~І труднош,а)І, ];здjв, туди 
;1,уже радо, ·бо мої П"И1\Лади там тіпт.и.л:иоо н~ебудстп-r·ою yna;roю й реrу.лпrпо віл.ві
.1увалися сл;ухачам.и, в наслідоі!\. чого був надмір: со добри й уопіх я.І\ прп І\О.ПЬОІ{
mіяльНІІУ:Х тю~ і пря инших іс-пита·х. Від душі ж~лів, ІПО в наслідок сум11ої дій
сности та.J\ІІ ~~ здібним а:fсоль;nепта~[ цеї школи не ·бу.mо )JОЖ.ЛJІnGсти всі с-вої 
зді·бностп nрплож"Ити цілком ла нористь с-воєї ~:--I{paUпr, ЯІ\. також. і того, що й 
Ав~емія до цеї порп ве ~юr·ла оселитися в своїй батьківщині та па її RODиcrь 
стало працювати. СЮново'П;оложни·І\JІ й ті що її уде:рж.ують, а зо·І\}>е:\Іа професор-
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-ський п-ерсонал Ахадемії мюжуть ІІІІипатию.ь і тішитись з то·rо, що, наперекір 
. .несприятліІІІВ:ИМ умовам, вони дуя\:е усnішно прислужІrллся до гідноrо уватп роз 
витку україІЮЬІ\ПХ технічн:их і госоодарських лау1\, зоІ\ре~І·а і JІау.к лісішнгчпх, 
а тим самим і j'"КраїнсьRій національній куJІьтурі. Душею -беру щиру участь в 
юві.леЙlfоо:му сіВяті і найсердечніше вітаю всіх йоrо учаснlп<ів. Шановні1і про
феоорській Раді, як тaitOji~ ·абсольвеНТЗІ)[ та 'Теnерішпі:м слухачам АІ\адемії від 
Есьо.го оердця ·бажаю досяrнення всь'Оrо тоrІо найкраrцого, що сучасність і не
певна ·будучнісrь можуть дaTJr». 

OitPY'JiuJІИ·й лікар rв П·одебр-адах др. /. Вапдрові1t - « ..• На.самперед .прошу 
лриняти цею доро1'ою моє н·айсердечніmе й щире побаж:аш'ня -з прІJІІЕоду Вашого 
ювіл•ею й nюбаік.ати Вам, щоби Ваша ШІrола цnіла. li слу;Rила загально:\ІУ добру, 
на користь .науІ\И, а rоловне, на користь ВаІJПоrо уl\раїн,ського народу, 3 ПОД'И
вом та внутріпшьою радостю слідкував аа1JЖДJІ за Вшшою nрацею, m<a nровадп
JІа.сь за таких умов і а 'М:І\ОЮ відданістю й за,па.тю~І, на які є зді·бюгn лише 
натхнений народовець-nатріот. Найбільшою Вашою наrоро.дою може бути гор
дість з тота, що Ви nрацювампr для с:воєї націоналІт-ої иолQді, для тих 600-800 
.молодих людей, що вчились в А·І\адемії ... СJЮва! Наздар! Гаразд!». 

Ч ес'Ька СокОJt'ЬС'ЬКа Громада в ПодебраJ{ах - « ... Пр-охаємо прJІЙ1ІЯТИ наші 
'сердечні прив-ітання в- день 1 0-літ.ньоrо ювілею У І<раїпсьнюї Гооnода;рсьІоої АІ<а
демії в Подєбрадах, а рівноча~но ІВіИІС·ловлюmІо своє побаж.ашrя, щоби вое, що 
Ви за час перебУJВаН'Ня між на11~r зробили, ~було на к·ориоть Вашої тяжко страж
даючої .батькі.вщИ!Нrп та ук.раїнеько-чехооловrацької n:рплзні». 

Реда.Іtтор «Podebradskych Novin» -« ... 3 npnnoдy успішної діяльности Ва
шої А·І<:аде:мії за чинністю ЯRОЇ я завжди з уваrою е.лідк.уваn, висловлюю свої 
nрИ'вітання й nобаж.а..ння я'к -roenp, .rгак і на 1будуче НSІйкращих успіхів». 

В. З Украінського світу надіс.JІІ8.,і,ТFИ ~привіта'НПя НаJСТУJПНі орmнізації, уста
НОlВ'И та ос,оби. 

П ю л і ~ .-.ш ч tн і т ,а r- р о м а д с ь RІ і о- ·р г а н і а а ц і ї : 

Українська ·ПарJLЯіМентаJЛІа Репрезентапія n Поль1ці, Парлям:ентарна Ре
презентація С. Р. П. -в Польшj та Редакція «ІІ'ром·адсьІ~ого ГоJ110СУ» і УкраІ'пська 
СоціяІЛkтично-Р.адих.альна Партія (Льві~в), УІІtраJнська Парляме1ІТаР'На Рвпре
зентація в Румунії, Українсь:ке Націооально._ДемоRратпtffіе Об'єднання (Львів), 
Гмовна ЕміrраціЙ!На Рада (Пар»ж) Геть:ьrаноька Упрана Об'єДІfа.них Х.:Іібороб
оьких та :інших Rлаrов[ИХ Ортаmза;цій (Берліrн), Евро:пейоьІ<е Об'єднання Укра-їн
ських Органіа·ацій на ЧужИRі (Брюооель), Союз Іtу,банців в ЧОР, УІ<раШська 
Грома·да !В Гwнані (Румунія), УІ<раїнський ЦеJІТра.львJий Комітет в Польщі, Оо
юз УкрЗJїнс,ьІ<ПХ Еміrра.нськпх Організацій в ЧОР, Українсьюrй І\10мітет Доnо
}.ІОІ'И Еміrрантам в Румунії, Відділ У·країнськоrо Централ:ь'Ноrо Комітету в 
Польщі у ТоруЮ, Українські делеrатки на Міжнародн~ому І\онrресі Миру й 
Свободи. · 

Е~кономdч:ні ор.rані3адії в Краю: 

Т-во «Оільський Господар» у ЛЬІБов1, Краєвий :Мол:оча'})Ськпй союз «Масло
~оюз» у Львооі, Філія краєвоrо т-ва «Оільеький Гооподар» у Луцьку, Філія т-ІВ·а 
««Сільась:rmй ГосІЮдар» в Ротатп:ні, Український RооператИ!Внпй Бан'Іt n Pora
~Imi, Повітовий Сою-з Кооператив в Р.оrати1Іі, Т-во «Карпатія» у Львові, T-mo 
«Народня Торгівля» в Лу·дьку. 

Культу-рні та :професійні ортанізації: 

Ооюз У:к:раінок у ЛЬІВові, Союз У·країнок Еміr·раJfТО'К у Польші, У·кDаїн
ський ЖіноЧ'Ий Союз в ЧСР, Т-во «П"(ЮОВіта» у Мукачоеві, Т-в'О «П:рссвіта» D Хар
бі'Ні, Укранськпй ІсторкЧН'Пй R2.·бінет в Пра:зі, УІ<раllіська 8агаль!Іа Енци.кльо
педія (Львів), Укра.їнеька Б~бліоrrекз. ім. О. Пе'1\Л10ри в Парижі, Укра-їнсь1tе Лі
Rарське ТоощнІство (Львtв), У·І<раїнське Т-во Допомоги ЕміГрантам з Україн'П 
(Львів.), УІtраїнське Іm'орИ'Чно-Філод·отіч:н;е Т-!Во rв Празі, ПрпІЮдJШчо-Маrема-
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тичне Т-во .прп ~rкр. Педагоrічnо:му Інституті в Пра·зі, УкраїнсьІ<а Опілка ім. 
Геть:м·ана І. :мааепи (:Пра.rа), Ухраїное.ьке ПравНІпче Т-во в ЧСР, Українсьт\е Вій
ськово-НауІ\Ове Т-во (Пра.га), Україн-сьие Воєнно-Історичне Т-во (Польща), СпіЛ'-
~~.а УкраїнсьІtИХ лікарів в ЧСР, J'країнськ.:ий Все11рофесійний РобітнИ'чи-tt Союз 
в ЧОР, УІtраїнсьхе Т-во ПрихіІГJІЬНІІІ1КЇВ Кн'ИіГИ (Прата), УкраїнсьІоо Недаготічне
Т-во (Прага), ВаршавсьJ<ІІй Rомітет T-na ПрJІХІИЛЬІПИtів УГА. Спілтш С.ттавян
ських :м1ютців в Празі, Союз кубанськ·их письМіеагІІІИКів і журm.'lлістів (Прага),. 
Союз УІ\ раїнеького Оо кільства аа кюрдоном, Т-во << У·краmська Рідна llii\OЛa» в 
ЧСР, Т-во ку·банціІВ ім. •ОТа1м·ана Я. :Н:уха-ренRа при УГА, ОпіЛRа українсьхих вій
сьІ-ш-ви-х інвалідів в ЧОР, Спілка українських воєннпх і:нна..лідів на еміrр·ації в 
Польщі. Союз буlвІІІіПХ українських ст.аршин :в Чехах. Союз У:к:раїнс.ькпх Пласту-
н.іn еміrр·а.нтів (Прата). 

Н а у It о rв і у с та п о !ВЩ m 11\. о· л и т ІЗ. о т у д е н с ь к і о р г а. н і з а ц 1 1 : 

У·краmський Академічн11й Комітет у Пра.аі, Украї-нсьR'ИЙ Науковий Інсти-
-rут у Берліні, Український НаУRОВJІй Інститут у Ba.pm·arвi, У·кр·аїлський Універ
сюет в Празі, УІ<раїнсьнІИй Високий ПедаrоrіЧJІ'И!Й Інститут ім. М. Дра.rо~rанова 
в Пра;аі, Деианат Філос·офічного факу.л:ь-rету Уr,р-аїнсьиоrо Університету в П·разі,_ 
Деканат Факультету •Права і Суопільних На.у.к Y'RlpaЇlroьм-r.o Уніве-рситету в 
Празі, Дека'Нат Іоторячно-ЛітературІЮrо в-ідділу Україн. Вио Педат Інституту 
ІВ Праюі, Дек.алаrr Му-зиЧЖ> ... Педаrотічноrо відділу Укра-їн. Воо. Педат. Інституту
в Празі, ДеІ<анат :мате.м·ати'ЧЖ>-П·р!JІ1ІЮДНFЧого Відділу УІ\р. ВНІС. Педа.г. І:нс"ГИтуту 
в Празі, R.анцеллрія УІ\'JЮ.ЇНського Уніrверс.я-гету в Пра-зі, Рів,енська Українс.ьиа 
JЇМ:Н·а:зія (Волиrнь), УІ\Jl)З!ЇНС.Ь'І\18. rімН'азія і'М. т. Ш·евqенRа в УкраЇ1ІСЬІ\ій Оrанпці 
в Каліші (Польща;), Українська Р.ефо-р1trована Реальна rі:uтназія в Ржевницнх. 
~ .. чнтельський 3•бір Української rіМJІазії «Рідної llіІ\ОЛИ» в Рогатині, БаТЬІ\іВ-. 
СЬІ~ОТ.Q Ro-мirery У.краЇІrеЬІ\ІОЇ Рефо•рмООаJІОІ РОО..ЛЬJІОЇ rі:мн·азії ІВ• РЖJевницнх, ЦеR-
тральний Ооюз YitpafficЬI<o.ro Студенства ('Прага), Опіm<а отудентів українців в 
Нім-ечч:тrі, Група ·біло•ру,сів, що студіЮІвали і отудіюють на УГА, Ук-раШсьт<о--
литовсьн·е студенське товарІІІСТВо в Празі, УираїнсьR·а Студенсь:ка rро~Іада в Вар
шаві, Rруя~оІ~ студентів рі.11ЬН'ИRЇІВ JТри т-ві «Основа» у ЛІтові, Студенська. сеІ\
ція ІП'рИ філії т-ва «Прос·віта» в 3о.лоче'ні, Учні УІ\})18.Ї.НІС.ЬКОЇ Прrи·ватної rіМJІазіГ 
«Рідної lliitOJI.И» в Poгaтrnri, УкрМ:нсьиий Дитяч:и:й Пр-итуіоJ11оІt в Подєбрадах. 

Українські ін.я\.енер-сьІtі організації: 

Президія Roн.t:p€cy ~rкраЇJЮЬІ<.'П·Х Інже-нерів у Львооі, Ооюа Органі:Jацій · 
Ук.раnrськ'Их Jн:женерів на Б~Ііtрації, Onim<a Інж.енеріrв і Техніт<і!В' ·JiiP'IT т-в і «Русь-
І\а Бесіда» в Чернівц~х, СпіJИ\а Інж.е'Нер-ів і Те:nrпків укра.їІЩів е~:міrрантів в 
Польщі, Опілна УкраїнсьІ<.их Інженерів у Франції, СпіJШJа 3а:Кі'НЧ'ИІВmих Внсокі 
ІІПtОЛІІ в ЧСР, ОпіЛІ\а ~rкраїнськ.их Техніків oi-лwмtoro господарства ІВ ЧСР, То-
ва.ри.ство У·країнськ'И'Х E:кmro.:мicrriв в ЧОР, ~OniJiiR.a Укра1нськFХ. Лісівmп<ів в 
ЧСР, Спілка УІtраїнських Гідроте:mіків т.а Меліораторів при УГА, Хемічн'О-тех
пол·оrічний ІJ"ІУГОК при УГА., Тов-а;р:иотво украї.нських н.оолераторів при УГА,._ 
Аrрон-омічне товариство nри УГА, БiJ.J!Ot<1Doцмta філія ~Спілки Інженері'Е та Тех
яїків еміrрантів у Польщі. Таварnство Українських ІJ11.Ж'е1Іерів в ЧОР (Прага),._ 
Oni.JIR;8, Українських Інженерів н·а •Сл.ОІВ8JЧЧ'JІ1Ні (БратіСJІ8.1Ва). 

Українські бюра та редакції: 

У:к.рВJіІrоьке Бюро ІВ Лондоні, У·кра.ЇНІСЬ'ІОО Бю1Ю в НімечЧЕНі, Українсьт<е Те
леrрафне Агентство ІВ Румунії, РедаRдії: «.УкрВІі1rськоrо Інженера», «Новоrо·· 
Часу», «ТриІзу.ба», «Жіночої Долі» у Львооі», «ГуртуйwJося». 

П о о д ин о к і о ·Со rб ·п : 
Біднов В., ІrрОф. (В·арmшза), Білінсьиа. Н., :іІнж., БілінськFй П. (ЛуцьІ<),._ 

Бережний R., інж. та Федоров 0., і.нvк. (Прага), Би6ик В., інж. (Прага), Bиpo
Bti1t Є. (Пра;га), Волктm:в: А. (Ужгород), Г.айдовс:ь:кіИЙ-Пота:поnитq 0., інж.. (Під--
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карпаття), Гайдm~ П. ·(Болrерія), Галин :м. др. іенера.:гr, шrеь:ме-НJІІИ~ Ілько Га
:r;рилюІt, llX:jl\.. В. Геть~tаче.нко, проф. К Реjбюк, учитель Чернуха (Ру~tунія), re Н. 
(Швайцарія), r.ловінсь:к.ий є., ін:ж. (Варшаrва.), ІОрій ДобрИЛОВСЬІОІЙ, др. (Прага), 
Іlучлмі'Нська Ольга О.лександра (ГаличлІна), Евтухів 0., інж. (Прага), 3азімко В. 
інж .. (Підкарпатrя), 3ерІ\аль С., ЇlІІІ\. та СJВІ!Q'НОІВ'ИЧ В., інж. (Братіслава), ІВІанти
ІПИ'Н я., і·н.ж .. (Вратісла:в,а)., 1\.aJ(JiLЧKЇfЗ І., доцепт (Прага), н:арташевський А., інж. 
(П·ольща), J{ість А. іпж. (Пim\aopnarrя), KmHtiiiJ'lШi браття (Підкарпа'ТТя), І\.о
валевськпй ·!\1:. (Варшав.а}, І-\:осюра М . ., .проф. (Піднарпатrя), І{улиr:Іt І., інж .. (Бу
fШОС Айрес), 1\уртrленІ\о В., іня~- (МУJ\.ачево, ПіДІнtрпаття), Rущннськпй А., 
інж. (Прага), Лебідь-ІОрчиІ~ Х., проф. (ЛуцьІt), Ле.вмць:кпх родІ·Іна (ЛуuьІt), Ле
виць.І\'ИЙ Модест, др. Тим·ошенко С .. , інж .. проф., І\онста'ІІ'ТП'Нів ro., ін.ж. Гнатчен
І\0 :м., Іваспnrnн І., ін~І\ .. , Певний !\1., Чн'рсЬІ\Rіі ілж., Бі.JІілсьІ\а Н. інж., Ал~tа3ів 
ІО. ін:.-1\., МпІ\.ОЛа Сувч:инсЬІ\Пfі іпж .. ., Ерас·тів П. iii'JI\:., Єгупів Н:. ін.ж., Лев.ицьІtий 
В. ЇHJR., л.евпцька-Футороrшч О. (ЛуцЬІ\), Л'И'Т.ВИЦЬІ\ІИЙ м. Ш.ж. (ПіДІ\арпа'ІТя), 
.;lукашевпч А. (Варшава), 1\'lаІШ.реІПОО п. інж.. (Чехія), ма.сюкевпч ~{. др. (Праrа), 
!\'fОІtШІИ'НСЬІtий і'нж. (Брест н./Б., Польща), На.mrва:йко В. др. (Прага), О.тrееь О. 
(Рж.е.вшиці -біля Пр·аги), Па.ліЕ1НІ\Ю·ва О. інж. та П:алієнІ-їО М. Ї'ff.ilt. (ПольІца), Па
нпця О. іня~. (Теребовля, Пі~l!ка.рна·ття)., Пm'люра ОлІ>га Н Лосн (.Париж), Плющ 
Е. інш .. (Радам. ПQЛЬІЦа}, Пошук М. ініІ\. (Брно), ПроІюПОВІJІІЧ .В. (Париж), Рад-. 
3ієооьRJий О. UI'JI\.. (Румунія)., ф01н-Рейтер В. Lчж. (Харбін, Манджурія), Рейхін
штейн Д. щюф. (Берлін)., Р<нtа'Не1П\(} А. інш., Дубрівnий П. інж., RостюченІ<О 
іІПR.. (Льві'В), РоманюІt Л. інж .. (МуtRач~во, ПідІ{;ruрпаття), Селешко М. ін.ік. (Бер
лін), Старосольський В. др. проф. (Львіn), О~Іаль-ОrоцьІпrй О. др. :проф. (Пра.rа), 
·танцюра Я. інж .. (Варшава), Т1ІмошенJ\() В. проф. (!\Нчіrан, Амер:ІВ\fі), ТІ\аченм 
l. і:ІиІt. (Праm), Цибульський В. лолїJtОВJІJП\. (Оофіп, Болгарія), ФеІцснІ\о-Чопіn
сЬІ\,пй І., 'Проф. др. (Польща), lllenчeнi\O П. і1rж. (ЧСР)~ Шонгенів І . .проф. (Вар·
шава), Шох П. іня\.. (Гал1ІЧЧ~-Іа)., Шульц О. і1иR. (Пра.га), ЯременІю О. інж. 
(Браrrісл·wна), ЯІtерС'он О. іпж. (ПіДRа.рпаття), Яр:мол,енІ\О інж. (ЧОР), Яніцький 
Q. доц. (НімечЧЮІа). 

Далі подаємо дея1\і яскра.віші витяги з rпоодиноІ\ПХ прпазітань, на.lісланпх 
у:к.раїнськnмІJІ орrані:заціяьпr та. ~·обамп. 

В і д п о л і т п ч н и х т а r р о м а д с ь It и х о р r а н_ і :з а u і it : 

Від Украі1tС'ЬКОі Парл.я.иеитариоі Репре:зента1('ЇЇ в Пол'Ь·щі (па ру:І\П Ректора 
АІ\ад~мії) - «3 яагоди Овнта 10-тилітнюrо існува:н.ня УкраїнсьІ\О·ї Господар
ської .А.І\адемії в Подє~бра,дах УІ\раїнrеьн·а ПарлsнІента~рна. РсІпрезента.uія ~tає за 
шану зложити на Ваш! руки найсердеЧJІіші поба..іІNlШІН дальшого росзвmку так 
ді1mого нау:к()ІВОТО Центра, ПThmr є Ваша Впсока lПІ\ола. Українс.ьна Пар.лJпп~н
та.рна РепрезентаЦія доцінює ЯІ\. е.ТІід ті nе.шп\і ·заслуги, Які 'ІЮІ\лала для нашої 
національної І\ультурп Висо1\а llli\OЛa:. СJ1а:в·а і честь Всім, що в з.тІпднях і тру
дах кл.адуть ооноnу :nід ве.лтгчню будоmу <~'Рідньої Хат1r! ». 3а Пре.зидію УІtраїн
еькІої П:арлямента·р:ної РепреЗІентації 'Підп:иса .. :rиr: др. Д.1tитро JlemИ(1J1~uй (Го.лова), 
Д.ttuтpo Вед,икаиови1t (.Секрета.р). 

Від У1сраі1tС'Ь1їОі Соціял.істи1tио-Радикал.'Ь1tоі Партії (Іlоловно.rо Се:кретарія
ту) - «3 наrод'П ювілею Вашої АJ\аде~tП mересплаємо щирі прпвітання та поба
я·~ання дальшої ус.пішm:>1 праці в :ксристь цілого українською працюючото на-
'роду. Ваша дО'І'·епеrрішн·а mраця вже поІ\азує оної в•е.JЕИ'Кі нас.лідки на західньо
українсьІ\ИХ ·землях, ·бо впхоВ'аRДі Нашої Аj\дде~rн дають УJt'Раїнському OO.JIY ту 
науку, ЯІ\.У :вони одертал:и в Вас. Хай Ж:ИlВе УІtра:інсьІ\13, Госіrо·дарська АrR&демія! 
За Головний Секре'М.ріят УСРП др. Стахів :АІатвій (ееІ\рета.р). 3а УСРП Па.рдя
ментарну Репрезентацію др. Іван. Jtfa-кyx (голова), Аfихайло Аfатча11: (секретар). 
3а Редакцію «Гро:мtадсьІtоrо Гол.осу» Остап Павлів». 

Від У~раіиС'Ь'КОЇ Парля.иеитарн.оі Ре1tре:зеита1{іі в Ру.1tун·іі - «В і~rені УІ\ра
ін;сьІ\ОЇ Парл.яі?trеrіарної Реmреа.ентації в Румунії вітаємІО JтІ\•раїнсьІ\:V Академію 
з її 1 о-ти·літнім юві.леєм і щзrро ді~rо радіmь уроч;пстоrо свята У краЇlrоькоі 
Культури. · · 
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Хай с-вітла дія.ль.пk~ть цеї ВисюІ\ОЇ ШЕ.оли роави~вftєтьсн il дaJLi для до·бра 
Україлп, ІВІиучуючи пові JNlд,p:и nиош\·о·-кна.ліфіІ\оnапої інтеліrенції, ЯJ\ одної 3 

.ваш.1ншrх .під;валпн n боQІЮ·тьбі і деобува;нню деріІ\аnн•ої не.заJtе,І\ностп У І\ раїни. 
Сен·а:тор Денис Миха.л-ьс'Ькиіі. Деnутат др. Bo.лoдuJtu.p За .. 1.оае1~·ькиіі». 

Від Укра?і,-нс'Ьп~ого На1(іоиа.л.-ьио-Де.мо1ірат. Об'сдиан.ия. - «В дні Свята 10-ти
Jlітньоrо ютзілею УкраїнсьІ\ОЇ ГооrюдарсLІ\ОЇ Аиадемії n Подєбрад:ах прохаємо 
пр1rняти нід Центра.л.ьного ІСомітету Українськото Національпо-ДемократІІ'ЧJІоrо 
Об'єдн:аннл ш,иpurli пр·пвіт, за.тзу подиnу та осрдешні поба.жаоmrя дальшого овіт
лоrо ро-3вит:к.у цеї заІ('.Лу.женої ВисоІ\.ої llii\OJrИ в ~tа.йбутньо~Іу. Українська. Го
.сно;щ рська Академія, є.:urna У І~раї·нсьІ\а На.ціона.пьна Полі11ех;ні І\·а, положила !Ве
лптелс.ЬІ\і :засл;ути дІЛН гос·подарсьІ\ого 'JЮ3ВІІПГІ\У У.країнсьruого На·роду д.ля м·ай
б~rтнього. Boilla вихонала цілі Jшдри n1ИСОІ\О-І\на.ліфіІ\О·ваних піонірів, ЯІ\і стали, 
або сгануть до госrrодарської нід'будови Укра.ї·нськпх 3еt:\І.ель. Не ~юншою заслу
І'ОЮ є це, що протягом десяти літ в Акаде..\tії нуються підвалпн:и nсихолотічної 
..сйборности украЇlІІСЬJ\ОЇ н-ації. Сл.а·ва і честь Високому Ректоратоnі, сл.аІВ:а чле
нr.м Профес.орськ'Оl'О S.бору і :в~сім, яні левси!Пущ~ою· праuею 'ПрИч'Инилнся до буй
ного рознn·іту УІtраЇ'Н•СЬІ\ОЇ ГсоподарсьІ\.ОЇ А1І\а.де~Іії. 3а Центральнrий Комітет 
Українського НаціопалЬН'О-Демократичноrо Об'єднанн:л др. Д.Jt. Леви1~'Ький (Го
лоnа), Володи.11.uр Це"1евич (Головний Секретар)». 

Від Го.довиоі E.1titpal~iйн.cri Ради - «3 нагоди 10-ліття існунан:ня УІ\.раїн
.сьІ\ОЇ Гос.нода.рської АІ\.адемії в Подєбрадах )ІІІ до3воляе~ю собі ІВ і~tенп Голов
ІЮЇ FJ.міrрадійної Ради СІ\.ласти на Ba.mi РУІ\И J:LІ\Лайоердсчніші поздоровлення 
цілому профес.орсЬІ\О~ІУ свл.адотзі Акаде~rії і студІеJІіс'ГВу її і 1З:исло·нити ї~t Н'ай
І'.JІ.Ибшу пошану за те, шо в таІ\ИХ т.нЖІ\ИХ -е:\Ііrраційнпх оr:ста.впнах nо"ІІП 3На
йmл.и n собі сили і єдности від;Іан.о .боротися за у.країноьку н·ауІ\·У. О. У дови1tеижо 
(3а Го.л.оІВу), /. Kocett'Jio (Генеральний Ce·rtpeтap). 

Від Гет'Ь.Мд1lС'Ь1СОЇ Управи Об' едиаиих Х.л,іборобс-ьких та іи. !Сл ясових Оргаиі
зацНі - «Гетьманська Ynp·a·na ... пІле по·адо'Рюнленлл а де-сятою річницею засно
т.анп.н А ІШЛ:е.~Іії і лодяку всім тим, що ·акттзною ініціятпвою, :ма.теріл.ль1mмп 
жертвами і пср.сональн{)ю nра.цею допомо.гтr створенню і роовою цьото огнища 
уRраїпсЬІ\ОЇ нультурп на е~Ііrрації. Учаснпка:ми ж.е цього діла, KOTJHI'X 11емає 
в ше між на.~t:и - Вічп-а Па~Іять. Геть~rа:нсьJ\!а :У~ права Х·отіла би ІВіІ»Іти, що бу
дуть знайдені сили і засоби продоnJклти працю Ахадемії далі аж. до пер.е'НООС'НПЯ 
її дія.ль.пости на У·країнську Землю і с'ЛЗоrрення та.м ві1юІJТо:М[JІ{)Ї памятки jJtерт
веJпюї nраці ун.раїнських D11'ГНанців·. 3а Го.лооу Геть:міа1ЮЬІ\оО·ї Уnрави Даиило 
C'h·opO?laдc'Ь1ruй. Реферуючий C11iвpoбimmt Сергій Ш е.мет». 

Від Европейс1J1сого Об'едuаиия Укра.іис'ЬК'ltХ Оргаиіаа1(ій на 1tужині - «Се
крета:рія'Г Европе·йсьІюrо Об'єд·н.аІrня У·Іtра!їнсьІ\ИХ Оргатізадій на чуж:'И'Ні rв імени 
зфедерО'вз:н:их члені :в СІ\Ладає rnepeд Вами з нагоди десятої рі ч1пruі ПО'Вотання 
Акаде~tії ВИСJІОВІІ rmІ{IOROЇ .ПОШа'ІПf Й НД.ЯЧ1ЮСТJТ ВОі·М ТІПІ, ХТО ПОтрудІmСЯ Над 
зас.нонюІ'ІІН~І, організацією і рос3'ВОЄ~r ВІrооІ\ОЇ ШІtОіJІІП. 

УІ\.ра-ЇІЮЬІ\е ГJ.Ю~І.адЯНСТВ'О 3аІ\ОрДОНQ~І В'ПІООКО ОцінюЄ: са.М фаІ\Т іС'Нуm·анНЯ 
.АJt;ад~Іії, її нау.rtову ро·боту, її nemп\e вихаванче значіння. АіІ\адеміл єсть не 
лише Imm·oю наукоnою тве~рд1rnею, але й mit~oж. ·наці{)нальпою фо-ртецею. М'И 
-знаємо ті жертви і ту відданість, з Я1\ОЮ, щют.яго:\r дес.ятп літ професори і сту
денти ·будуnіfuЛіП і mлена..mи її, як JІайдорожЧ'JІ1Й сн.а.рб нашої е!Ііrрації. С.ла!В& їм 
і доmі'ЧНа вд.ячнісrь! Слава і ЧехослювацЬRО)ІУ НародО'Ві, я пий в скрутну для 
У к.раїтr хвптту в nельмR ~tу.дрий і культурний спосі·б прлйmов на ДQ·помогу 
украінсьІоому народо·ві. Хай наша вдЯ'Ч'Ність до не·го не перебуде ні1юли. 3а Ое
кре-таріят Дж. АпдрієвС'Ь'Кий (Генер. Секретар), М. Граб (Секретар)». 

Від Украіис'Ь'Кого Це1t.тра.л'Ь1tого Ко.м,ітету в Пол'Ьи~і. - « ... Головна Управа 
У. Ц. ·к. лрос.ить 11рИJІять найкращі побая\анн.я ро~nитку для n'Изnолен:н:я й до
бра УІtраїнськото Народу». Голова Гол. Упр. Лf. Кова.л'Ьский, Член-І\еровнпк 
1\ульт.-осв. с.екдії В. !Срас1tопіл'ЬС'Ький, Ч.rneн-c.ei\perllap ·полк. В. ОадовсЬІ\ИЙ». 
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Від У -країиського Гро.ttадс-ько-До1tо.ногового А'о.ttітету в Ру.11уиії - «Гро:'.І·ад
сьІ~о-Д<НІО~Іогов'lrй Ко)Іітет в і~tені ·всієї оргатrізо·ваJrої украї:нсьІ{ОЇ еміrрації в 
Ру~Іунії вітає всіх присутніх зе:мЛ.ЯІ\іІВ овоїх з урочпІС·-ги~І СІВЯТ().м Украіисьл·оf 
иауки - з десятою річншцею заонува.ння У:к;раї·н.сьІtої Господ:арсьІtої АІ<адем.ії 
u Чех·ослонацьІ\ій Р·ес,пу•бліці. УRраЇІІіСІ>'На професура не лите впхОІВала значні 
1~адри націо'trально ·с:відо~юї, а 1ІаУJ\ово 'ВИООІ\0-І\.ВаІЛіфі:кованої і·нтсліrе:нції, але
й зама..ніфосту~зала л-е:ред чу:>к1иrюю пе:заз;JІЧ·айні орга·ні·а.аційні здібнасти пр~ д
ставників Украї1ІСЬІ{ОЇ Н·ауки. 

В знак найШJІ1рішоrо при31Іа:ння т.а в ЗІJ-Іа"Іt ·ГЛИІбоК'ОЇ пош·ани до 'ІИІХ, Унра
їнсЬІ\:а Еміrрація в Ру)Іунії, не Jmme гаряче вітає їх в нинішній рад.існ:ий свят
:к:о'Вий ДеІНЬ, але Й Н1Ш.ЬКО СХИЛЯЄ :nервд Н!И·М'И СВОЇ ГОЛОВИ. 3 'ffi.KOIO са~І'ОЮ ЩJІ
ріСТЮ вітаЄ)ІО мл таІ\о·ж і тпх, хто взяіD шляхетну ініціятиву щодо збереження 
й надалі цеї Укра.їнсьної ВиооІ<ої Технічної ШJюли fi 3ВСРНJ"ВСЯ до украЇlІСЬІ\ОГО 
заrа.лу з заІ\ЛІП\0:\І nіщrрІвІати IJ.IO ініділтиву й ІІЗступати до ТоD·арисrва Пр1Іхи.ль
ників J' .. :краіJrсЬІ\ОЇ Господат:сьмІ АІ\адемії в Чехос.лоnацькій Р.ес:пу·бJmці, І\Н
н;увши 3'Ворушуюче .гасло: «Нарід-ообі». Хочемо ві-рFГп, що заkJИПt цей 3!Найде 
відrук в свіДQмості У:к.раїнсьІ<оrо Наро·ду і ГОСJ]ода·рсьm А1tадеміл - цей локра
'11Ий с.молос1пm Укра.їнсь:кої Науки на чужШІі - ·буде· й далі ВИRону·вати сnою 
!Raжmmy й 1\0PJIOHY місію на добро і ua славу Ук.ра.їиі! В. Трепке (ааГооову І\о
~Іітеrу), ДJtuтpo Геродот (Оек.ретар)». 

Від Союау Ухраїис'Ьких Е.міtраис'Ьхих Оргаиіаацій в ЧСР (на руки Ре:Іtтора 
УГА) - « ... У,праВ"а Ооюау Українських Організацій !В ЧСР с.мадв.є на Ваші РУІ\П 
поздоровлення n.рофес.урі та с.туде!Нству УІ\Jра.їнсь:кої Госло~а.рс.ьRоі А:каде~tії а 
прпводу десятиліття цеї Н8.діона.JІ'ьво-ужраїнсь1tої Високої Телmчної Ш:коЛ:и. Ми 
п~вні тоrо, що ті фахові еили, що вийштr зі стін УкраtнсьІ\ОЇ ГооподарсьІ\ОЇ 
А.Rаде:мії, відоrрають rвел.и:к.у ро.,1ю в зюиттю ~І\ІР'аїнс.ькаго Народу і відновленню 
його держатвої самооrійп·ОСТ•И. 3а Управу Ооюзу М. Га.лагаи {Голоо·а), Е. о . .,С~l'Ь
·чу-к (Оекретар)». 

Від Украіис-ькоі Громади в Гаваиі (Рум~ія) - « ... Bci~r ка~Іенярам по бу
дові нашо-ї І\ультурНІQЇ фортеці - У·країнс.ьІ<Ої Господарсl:Лt()Ї АІ<rадемії - зп
ЧІі'МJО сяли, здоро-вля та витревалости в їх 1Іево1f.пучій nраці. Віри·мо, що ВІІ\е 
недалеко час, коли ця . .будооа бу ще доnер-шепа ;н·а mшій рідній земІЛі. Gлава n:v
лівн•пчім на.mої націонаJІьної культу.ри! К.. Аитоиlк.о (Гол'()ІВІ8J). Підmю .нечіТІ\іJІЙ 
(Секретар)». 

В і д Е І\. он о м і ч :rn и х о р1 г а іІ і з ·а ц і tt з н: р а ю : 

Від Краєвого т-ва «Сі.тt'ЬС'Ь'h:Uй Гос·подар» у Л-ьвові - « ... 3 н·arozm Свята 
л·ос.ятиліттл а дня аа.снуваНJІя Авадемії - 1\раєве Господарське Т-во «·Сільський 
Господар» у Льrвові засилає найоордечнjmе Щ)ИІВіт.а:ння та ширі побажаІпrя, щоби 
Академія Ш\Найо:корш.е дочеІ\а.rnася кращих часіrв. які даJВ&ЛИ 'б їй :можливість 
і да;лі mД'Г()"'Xmлmm: фахових nрацьо-вВ'И'Ків, так потрі,бmrх для 'Пі.zmесення до
бробуту нашюго .поневоленото укра.їнсьоого народу, що в •більшості жиоо під бід- ... , 
нпми с.елтrськmІп стріха;м:и. 3а т-оо ІІЇДІШrе8JЛ'іІ .1р. М. Хол.ев'Чук, інж. Євгеи 
.. Урапливий, інж. А. Ро.ма11еuко». 

Від Краєвого Мо.JІ,очарс'Ьхого Союау «Мас.лосоюа» у Л'Ьвові - « ... ТhО!р'Чій 
праці над ·nіднеоенням хліооробсьІtої :к.ультурп ·та еІ<оаномічпото доброоуту вл
нnщtmоrо алид'Ня.ми україноькоrо люду наша найrли.бша nошана. Ві!СОІ\О ціпимо 
важку· і серед н:айбjльш невідра.дних YThiOB'RН 1І'Радю одинокої на.шої Ук.раїлс-ької 
Гооподарської АІ\.аде:мії тВІ радівмо її надз-вичаЙJЮ цінн:mМ'И надбаняями н·а 'ПОлі 
еRJОноміЧRого LВідроджсmrя Українського Н·ароду. Радіюч~ успіхам:и· А·:ка.демії 
та її ПрацівНllків·, м~ає:'.ІО шану в день 'ВeJrИRoro Оnята десятилітнього Ювілею 
А:к.адемії зл.ож.ити ІВід у:к·раУнської :молоч3.ІJЮЬІ\ОJ І\ооперації наш щирий прпвіт 
і nоклін. 3а Союз 'Підтmса.тrи А. Палііі, А. Мудрик. 

Від Фі.тtй Краєвого т·ва господарс-ького «Сі.тt'ЬС'Ький Господар» у Луц'Ьку -
<<... ВоЛИ'Нь відчула на собі примінювання вихооно-нау:кО!ВОі праці пашої nер
шої Виоо:коі Гооподаrрсьвої Шхоли, що анайшла оо6і 'Іlриrrулок аа межами рід-



Проф. іпж. І. Шовгепів, 
п рший Р 1 тор Акад ~ії. 

Проф. В. /вапиц'Ь·кий, 
нинішні:tі t> І\тор .: \.l ~ ад ~tії. 

Проре'ІСтор проф. Л. Ви1t. 
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ної аемлі, й гли·боІю вдячна Ак..с:tдемії аа вишкіл мОJЮдих аtроіНомічниrх сІІЛ, що 
нте починають працюв·ати на рідній НІИІВі. Шана й ДЯіІ\J8, Робітн;икам ЩFрИМ» 
3а Філію .nі,:rписа.тrи В. Островс'Ький (Голова), С. Виш1tівс'Ькuй (Секретар). 

Від Повітового Союзу Кооператив, Ухраі1tс'Ького Кооперативиого Ваику та 
філ,іі «Сі.л-ьс'Ького Господаря» в Рогатииі - « .•. tв дооят.илітгя іонувашrя Україн
сь-кої ГооподарсЬІ\ОЇ АJ\·адемії в Подє36радах, одино:юої Української ТехніЧЕQЇ 
Високої llii\rOЛИ, впсл'ОІJЗJІЮЄМ·О nодпІВ дл.я ве-личетrої праці А·RадtJмії та Іц.иро 
баж.ав:мо, Ідоби АІ\адешія і надальш-е вихоmtуЕала кадри фахових працьовникіn 
-- так Іrотрі•бН'И'Х Укра.їнснІ\ій Нації. 3а «СіІЛЬСький Госnодар» - о. Д. Те.ліщук 
і nідnшс неч.1ІТна, за ПовітоїІЗи11: Союз 1\ооператив - С. Кузик, В. Воро6е·ц'Ький, 
за Українськ.ий :Кооперативний Банк. др. С. Гладкий, І. ПораіікО>>. 

В і д к у л ь т у р н и х т а л р о фе с і й н и х о р .І' а н і з а ц і й : 

Від Союза У1сраї1tок у Л'Ьвові - « .. У ОвітЛFй День 10-літньоrо Ювілею 
УІtраї·нсЬІ\.ОЇ Гоопо,щарсь:кої Академії, єдиної Украї:нс.ької Національної Політех
ніки·, іІІ.рохаємо nриня:m: віід Українського зорrаніаов:81Ного жіноцтва найЩП'рі'ІІШЙ 
прmвіт та оердешпі nобаж·ання найкрап~<>го роавwгку цеї 'ВІИООRО3RСJІ1УЖеної У.юра
їнської .СвЯТИ'Ні НауІ\И. Украї'Нська ГосподарсьІ<а Ана..ще:мія в ПоQдебрадах, ця 
Станиця Української HajlJ\Iп на чуjкій ЗІеамлі, кладе рік-.ріtПІО трівкіші підваJІИ'НlІ 
під ро3'бу до ву ТОС'Подарськоrо ж.итrя У ІtраЇ'ІЮЬІ\ОЇ Нації, nідготовляє цілі кадри 
фахових високоі.деЙІПІх піо'Ні·рів, ЯІ\і вrже теnер роосіооють 3Нання rосІJІодар
сьІ<ої освіти по цілій ооmій Іtраїні, а у CJiy!JПJI1П1l мент !Візьмуться аа гооподар
сJ,ку nідбудову Українських 3ем·ель, щоби наш :м.айбутній Буди'JІОІ< трівІ\.JГ:\І ста
нув, щоби не аахита·вся під nодихо~1 нових заверюх! У.краЇ!Нс.ЬІ\е жjноцтво ;юр
га·ніаоrва'Не в «Союзі J7кpahroк» з тrовною вірою глядить у недалеІ\У ~Іайбутність, 
бо знає, що На~од, mкого овідомі - цінні одmглці ІВ найтя.жчі ч~и народньото 
тrхоліття ЗУ'.міли ВИІ\tресатИ із еебе стільІ\JИ сили 'Га енерrії, щоби :переRонати 
чуя\.ий уряд в доцільности ОСJFУ-Вання й nопираюrя Української ГQсnодарської 
Ан.а;демії, та мали відІВату !Взяти на себе Ba.JI\KІffi ·обоо'яаоІt І\.ермування цею Ви
СОІ\ОЮ ШІ~ол.ою, що таІ\.пtі Нарід ні1~.олпr 'Не а<З.Jrп.не, що перед нпм Овітле СонЯ'ІІІН'Є 
Завтра! За Головний вrJrді.л Сою·ау О.ле11.а Федак-Шепарови'Ч (МістотоJЮва) і Kpy-
1f'iв1l-a Єлисавета (OeltrpeтapJ<a.)». 

Від Українс-ького /стори1tпого JСабіnету у Прааі - « ... Украї:ІюьІtИ'Й Істо
ркчн.ий Н'абінет аас.илас Хвальній г~оода~ЬІ\ЇЙ Академії ІЦ1Іре •П'рИnіта;ння з 
наl'оди досятиліття 3 щrя а.аоІrуnаннІЯ та ~fa.JI\a€: дп.льшлх ycnixrn в її цінній 
праці. Repomrnк Ка1біне-rу 'Та Уповноважений Мінісrерства 3акорд. СпраІІЗ ЧОР 
др. Яп Славік». 

Від J'кра.їис'Ь?со·го Лікарс-ького Т-ва у Л'Ьвові. - « ... 3 nPJm:O,'IY досЯ'ТИліттл 
існування УнраїнсьІ<ої Гос.подарсь.І\ОЇ Академі' в Подєбрадах :прохаємо прлнятп 
ЩИ'рі ПpllІlliTaHHЯ і •ВПСЛ.ОВП !В€'ЛИКОЇ ПОДЯКИ аа Ta.R ЗН'аМеНJІТУ і ПОВН'У ПООВЯТІІ 
працю д.л,_q розвитІ\ У українсьІоої науки й культу-ри. 3а Виділ ..'!}). М a1CCU.Y01l'Ь1CQ 
(Містоrолова), др. Кордюк (Сеюретар)». 

Ві.д У'h·ра·їис'Ькоі бібліотеки ім. С. Петллори в Парижі. - « ..• Рада Ук.раїк
ської Бібліо'І'еки ім. О. Петлюри: в Парижі ~рим серцем вітає Україяську Го
<;ІJ-ОдарсьІtу А·І~.аде:мію зі славним днем десятшлітrя її існува1rня. Чес'fь осново-_ 
поло.ЖJІm\а:\1 її та всі~1 тим, хто д-ба~в та дО'ПО~І·аг.аІВ її життю та розв.итку. Слава 
братньому народові чеському, Ід.о в трудний час на:пrоrо житrя допоміг створити 
па оооїй ЗС)І.пі .першу УІ<раїноьну ВJИс-оку ШІ\олу. Нех·ай же й д~"Іі ЖІrВе Акаде
мія т·а cnnP-ю працеm н·а·Г1лижу-є день визволення БruтьківшЮІи - України. -Віва.т 
ЛІ\ад·е':\tін! 7'J.'O:ГUJtoв1Pt (ГоJЮІВа Ради), Руд'lt'Чів (бі·бліотекар)». 

Від J;'країис-ь1\ого Т-ва Допо.иоги, EJtitpa1tтaJt .з Україии у Л-ьвові - « ... У:пра
nа Укр. т-n·а д0111омоги еміrра'Нта;м а України nрилучає й свій СІtрошrий голос до 
гучної х·ва.ли, що звідусіль нооет:ься до Академії а 'Наrоди П досяти.літrя. ЄLШ-на 
вільоо, справді украЇ!НсЬJ\а ВІИСОІ\а технічна mRoл.a на цілу Соборну УК})аїнуJ щu 
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n тя.mких е~tіr-ра;н.ських У·МО;вах десять літ із ч-~тю несJМ. прапо·р ,УКраїнської 
н•аJ'-ки, оогворпл.а перші висо:кош1dльні тех·І_Іічні підручники й. в~~ховала оотні 
tЛ8.ІС.lгих утtраїнс.ьких інжен~ріБ _:__ це под1.я епохальна в kторн українсьІ\ОЇ 
:nультури, що займе почесн~ місце в ісrорії визвольІruх 3Mara.Jrь, як· найкращий 
wip у;країнського генія. Горді· Вашою діяJІьнkтю, дорогі 3емлsпtп, Щиро вітає~rо 
Вас із заслужmгим ювілеєм та рм·ом із Ва~вr бажаємо якнаfішвидч.е бачтrт.и 
славну УІtраїнську Гооподарс.ьку Академію н·а вільній Ватьтйвщ1r.ні. Чеоть і 
Слава ОоновrнИRа'М і РобіТЮІка:м Акаде~Іії та шлра дят\.а братньому чеському 
народові за дотеперішню їй допомогу! 3а ~·пра.nу Т-ва Юр. JtІага.левс'Ький (Го
Л{)Ва), Во.л,. Дорошеихо та А. Петреико (3а~ступнІІКП Голови), Ф. Дудко (Се
кретар)». 

Від Украї1tс'Ького Товариства «Просвіта» в Xap6i·n·i - « ... Філія Т-ва Про-с!Віта 
в м. Харбіні (Маньчжуго) з -ІЮчуттям с.правж.ньої радости й .rорд!оС'11и оердечно ві
тає з десятилітнім ЮІвілеєм славного ісау;в-аЮІя Української Господа;рсьІ\ОЇ Ака
демії та ·бЗJЖа.є Уй даІЛьшоrо на~йкращ-ого -розв·иттtу на ·славу Собо·рн'Оі України. 
У сім основоположнПКІа~r А:каде~rії, професурі, сrудеІГТа)t та усі:м, усім, хто стільки 
тру дів і ж.ертв 1IOireCJIJИ для здв'Итнення на чуж.Jrні УГА - сrшадає:мо ни3ький 
зе~І'НlfЙ поклі'н. Хай яtе УГА процвітає на·да.ТІі та хай, встулаючи в друте деся
ТІ·Іліттл, Ш'ИР'ИТЬ славу уУ\•раїнсьІ\'DЇ науr\іИ зі СТ{}ЛИЦі Оуверенної Української 
Держ~нви! Слава Украї1rсь:кій Господа.рtськНt Акаде)Іії! 3а Філію т-ва Просвіта в 
Харбіні /. Пас.лавс'Ький (ГоJЮв-а), інж. О.леиа. Рейтер (за секрета·ря)». 

Від Варшавського !Со~•tітету Т-ва Прихил'Ьииків Украі'ІlС'Ь'КО'Ї Господарс'Ької 
AxaдeJtii - « ... Поді'(mі уроч11оті дні, НІавіть у на,роді·в, що пск~ідають всі елє
М€:НТИ для ві.льного свого життя, ш.о іl\ІИ'ПУ"fЬ ·та •плекають еною науку в ря~І·І\аХ 
еJвото власного національного держВJВного а па ра ту, виклJrкають почутrл гордо
ntів, радости та aaoxcrmr до дальш·ої r~ращі на добро та І<Ор•и,сrrь бвоїх народів. 
Для нашого народу до.ля су диJТа цей ювіJІІей обходити на чужИ'Ні. Мало тоrо -
навіть і саме іонування Академії ~ідбулося :на чу,ж.ині. І все ж це вое не з~Іе!І
rпує нашої радости. РаД1()СТИ, що творчі сили Ут\раі'нської НацН, навіть на чу
Ж1JНі, навіть в чаои наrйтЯ'~чої гооподарсьІ\ОЇ К'РІтз.и, лку коли-jбудь за-знало люд
сrво, навіть у найнесприятливіших умовах, ЗІ~t'ОГЛИ виявитись, змогли зміцніти, 
З).ІОГЛИ рОЗВ1ІRУТНСЬ. Д€СЯ'П") ЛіТ іІ\.ИТТЯ ШІ\ОЛИ не :МаЛИЙ ЧаС. Д€СЯТЬ ЛіТ .іІ\.JІТІ'Я 
шwли на чуятr.пі ще більmІrй час.. І Т\НІУ Президія ІW·:міт·е-ту, в-ідчувuючи повну 
радість з прІm·оду ювілейJІ'()·Го дня АІ\адемії, тнердо вірить у Rе:\І'ІПІУ'ЧУ, око:ру й 
не.п:пча:во-прекрасну пepootory Укр~їнськоrо Народу на всіх дiлmrnax :його ТRО·Р
чого життя. Ми'Іfуть дні велпкпх ·болів Украї1іи. Минуть дні еміrрації. Україн
СЬІ\.ий Нарід з •І\ЮНJечною необхіднастю розт~ує пv-та й скине ЛJНЮ чужої неn-олі. 
І тоді вся 'Ос.ялна, у пурпур сно-боди ~бра:на, Утtраїнська Н·ародня Ре~публіт\а 
;з Ч€С.ТЮ при-йме, nр1mітає й вша11ує вс.ю ту вел·нчезну працю, що її перенедено 
в Академії під ВашJІ.м, Пане Ректоре, проІВодом. Fажаемо д:а.льших :у'спіхів у п-раці. 
Генштабу ген.-хорун,:кий В. Сал'ЬС'Ь'К1lй rголова), Г~Н.-Х'ОРJ"НЖИЙ П. Шан.дру?t 
(Скарбник), інж .. JI. Паиасеи.ко (Секрета·р)». 

В і .J н а у к о в и х у с т а н о в, ш к і л т а с т у :r. е н с т n а : 

Від Україиського Нау·кового /иституту в Вер.ліиі - « ... Вваш.ає·~ю д.ля сМ~е 
за чеtеть і оQеобл·Іrво тrрпємJІ.Ий ооов'язок прос.wти BaoG переда11п всій Втrеокоша
нuвrній У:кра.їнській Аl\адемічній Гром·аді m Подє-брадах /наше сердечве .приві
та.ння й найmиріші поба.жаmrл на свЯ'То де:с·Л11илітrя з дня за~.нунання У кра
їнсьІ<оQЇ Господарської АІ\адемії, яка в найтяжчі хвилини нашого націона.льноrо 
)!ПГТТЯ зібрала й в~иховала широ~кі кадріІІ культурлих ·робі'mпків і тия по~ло.жила 
піл:в:аJІІИ1ІfІЇ л.ля роавитку у:кра.їнської н:ауки на полі техніки й екОНІ())tЇЇ. Ivfaє~to 
тве-рду надію, що зусп,Лля ВисоІ\юшаловної Гр:ом·ади вдержати нооорушно ne 
укран.сЬ1\.е культури~ оrНІИіЩе уві·нчатоться поrвюгм уопіхом і .просІJвtо Ba;rny Маr
ніфіцеuщію прийняти виюлів нашої найІГ.либmої пошани. 3а Кураторію Ут\раїнеь
коrо Науковоrо Інс'lfИТУта О. С1іоро?иtс-йо.лтуховс-ький, І. Afipчy'h~, Дп·реRтор Ін-
ституту». 
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Від Украіис-ьхого Наукового Jиституту в Варшаві - « •.. Минав дооять літ 
існування tQсnодарської АІ\адемії в Под~:брадах - доонть літ не:мпm:ної нау
кової та іІІедаrоrі'ЧНої праці щюфесури, що п~р:иrотовила Україні кількасот фа
хівців інже.неріІВ, дооять літ ІШ'ЛЬНОЇ ~~раці слухачіn АІ\адемії. Ся річниця єсть 
с.вятооr н~ тільки Академії, але й усіх на.уІ\ОВІИХ усm'Нов украї;нсьІоої еміrрації. 
Ди.рецція У країноького НауІtовюrо Інституту в Варшаві перес.клш; з цеї наrоди 
нашій національ1Іій mолітехніці oepдemJrnй ·привіт та rлиоо:юий ПО·ІWЇН і з щи
рої душі бажає, щоб ороонізоооні cmзm уІtр-аїнсьного гром-а.дmюrва залЕmІН'ИJШ 
продовіRІе.н-ня її творчої nраці аж до повороту на рідну землю. П·роф. О. Л oтot~'Ь
'h;'IJ.U (Директор Ьucrr.mryтy), проф. Р. Сма.л'Ь-Стоt~-ький (Ce:кpe'ffip)». 

Від Декаиату Фі.Jtдсофі1tиого Факу.л-ьтету Украіис'Ького Уиіверситету в Прааі 
« .•• Філо.софічн:ий фан.удьтет УІtраїнськоrо Універси11ету в Празі вітає Укр·а

їнську Госnода·рську Академ~ю в ЧGР в ·день де.ся'І1иліття її сла:внQї і вельмиІ<о
риеної праці і щиро ·ба:ж.ає, щоб ця nраця не [ІереІІПН'И'JІаСЯ і да ... чі шровадилаоя, 
я.к нообЧJlЮЛ'ИІМ:о :корисна пр.аця единої Укра1нсьІ<Ої Політех'Іfі[tИ. 3а Фа·культет 
;lекан nроф. Д. Аитоиови1t». 

Від Декаuату Фа1еу.л'Ьтету Права і Суспі.л-ьиих ?tаун: Укр. Уиіверситету в 
Прааі - « .•. ДеІ<.а.Нат ФаІtультету Права і Сусnільних н:ауІt Укр. Універсsиrrету ІВ 
Празі м·ає честь прw.вітати Украmсь:ку ГооподарсЬІ\а Акаде~1ію в ЧСР з днем її 
дос.яткліття з ,щня заснуваJІІН1я і :В'ИОЛОВ!И'Іm овій :л~ль, що це свято о~Ірачаєтьс.я 
су.~rн.пм.и чаоам'И, та поба.жапня, щоб ці часи 'Пе.реміJІІИлим на овітло радости· 
й добрих надій, як це ·було в дні заснування Академії й роки її бJmскучої ро
боти на !'рунті наукм дл.л добра й слави соборноі УІ\раїнсь:кої словянеької на
ції. ДеІtаН проф. С. Ш e.JtyXUU». 

Від Дехаиату Історично-Літературиого Відді.л.у Укр. Високого Педагогіч
ного Jиституту ім. М. Драгоманова в Прааі - « ... Хочем'О вipwrnr, що Українс.ьІtа 
Господарська А·:к.адемія, ЛІRа так батато зробила для українсьвої нау:к.и протя
гом дооЯТRа років С'ВОrо існув8.Н1Ія, і надалі буде провадити овою впсококорисну 
працю на добро української Іtуль'fУ'рИ й всьоrо уІхраїнського на"рода. Нехай з(Jу
д~ься наша спільна мрія працюва11:и для уК.раїясьноrо народу на вілМІій Укра
їнсь.Щй Землі. Де:к.а:н Факультету др. П. Феденко». 

Від Декаиату Муаuч?tо-Педагогічиого Відділу Укр. Високого Педагогі·чи.ого 
Іиституту ім. J,f. Драго.мд?tова в Празі - « •.• Дешшат МJ7!3И!Ч!ЕЮ-Па,даготіч::ноrо Від
ділу Укр. Вис. ПедаJГ. Інсrmгrуту ім. М. Дparoмm1ona у Пра:зі вітає профеоорську 
коЛвгію та сrуДІеНство У:к:раШсьІхої ГооІЮда·рсьІtої Академії аі ОВІЯТОМ 10-річчя 
~снуtвання .А.Іvадемії й :надсила.є С'ВОЄ •ПобажЗJння, п:rрб та ІW·р:исна для УJКраїн
сьІtого народу лраця, що її 1 о років провадиm А::кадемія, ще до:вrо за.mиша.лася 
ро3Садником так nотрі·бнпх Україні lКультурНіИХ робіТJГІrІtів. Де'Кан Ф. Стешко». 

Від Декаиату Мате.Аtати1tио-Природни1tого Відді.лу Украіпс-ького Вис. Пе
дагогічиого Іпституту ім. М. Драгомаиова в Прааі. - « ... Денанат з радістю ДИ'
виться на таку ~багату в д.осяrное.пю десятилітню діяльність Украї.нсь:кої Гос.по
да-рсьвої А.Rа.демії та 1баж.ає її дальmО'го плодотnорного розвиТІt'У на добро укра
їнсь"І\Jої ·культури. Дєшан др. Mupo1t До.л-ьиuц'Ький, Проде:юан доц. Ст. Риидuк». 

Від Ухраіис-ького Історичио-Фі.лрл,Огі1tиого Т-ва в Прааі - «... У:к.раїн
ськ·а Господ8JІ.ЮЬRа · .АкадеІМія в ЧОР за поріІВнююч.и :короткий чао свого існу
ваJПІя досягла овоєю працею поди:вуrідних результутів. Сотні людей а усіх :зе
мель у:к.раїноьких здобуЛ'И' в ній фахову освіту й :юваліфі.:к.ацію та ВІІІравил:ися. m 
орrаніоовав:ому rромадсь:кому житті. Ії профеоори оnрацюва.ли аа цей час 'Ве.JІИ'КУ 
силу ріж'НіИ'Х науковrпх творів - аавдлrои цьому А:к:адемія здобула ообі загальне 
признання й становище дуже поваяtного папіонально-культурноrtо оrnища ааталь
І!о-українсьвоrо ·3Начішr.я. УЕраїнське Іотори·чн<>-Філологічне Т-во з nодивом огля
дає .десятилітню діяльність Української Го.сподаІJЮЬh"'ОЇ А:кадеміі, при'3нав її 
с.;rа.вною m іт-орії украї:Іrської еміrрації й дуже заслуженою в ділі нашого на
Іlіональпого відродження. ПрИ'ІІШІення цеї діяльности було б тепер не.на.гради-
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~1ою .. nтраТQю для украї:нсЬІ(ОЇ І<ультури. Віримо, що труднощі в далЬШоQМУ роз
ВІ~ТІ~У Академії бу~ть nоборооі, що україНІСькое 'Громадянство прийде на допо
могу наІШій єдm~ій По.літехніці. Ол·ruва У країнській Господарській Ака.де.мії, 
її Іооровника:м і діяч.а;м! 3а Т-во. Д. Аитоиови'Ч (Голова), Наріжиий (СекРffі'арь)». 

Від Цеитра.шьиого Сою:зу Jікраіис'Ьхого Студеиства - « ... Упршва Цес~ до
зволяє собі засл·атіr Хнально:му Ректоратоr.ві яІm:айкращ,і лобажа1mя свої та у
сього орІГанізонамоrо українсьІ<ого студенства по цей ·біІt рпзьної лінії. Вір;и~о, 
ЩG наша важ.шt Іtульту'Рна С"mнпця в Подебрадах й надалі з.мІ().же nровад'Ити 
сRою так вел:нку та хосену наукову nрацю, nоки не :зм<>Я\Jе перенестися до Рід
ноrо Краю. Ми ті·шимося, що мо,І\.~МІ() с.тnердтти, що Аmдемія rвmонала найкра
щих ОШІ і~ о'Іюйого ха роду, бо студенти Подєбрадської Академії буJЕИ цілий час 
rордостю Цесуса... 3а Уnрату Цооуm В. Ореле1('Ьхий (Голова), В. Кододій (Се
кретар)». 

Від J!храіис'Ьхого Студеис'Ького Сою.ЗJJ в Hi.мe'Ч'ttttui - « ... В с.вято. Десяти
ліття 3-аонування АІ<адемії УкраїнсьІ\е Отуденотво в НімеччІmІі має шану вия
вити своє прп:знання - В'псоко.го рі:вня наукювої пращі, яку 1ІJХУН~дила Ук.раїн
СІ1І\а Господарська Ана.де*міл щют.яrом досятRа .тгіт. РівJІоча.саІо Високому Ре.І<ТО
рn.тові Укра.ї·нськоі Гоопода~рсьнюї АІ\·аде~мії оожаємо сил та cr<ynчeJIRSІ Є!Н·~рrії 
n праці для дальшого розвою отс.еї - та.І·~ важної в будові ук:раїнс.ькоrо дер~кав
J.юго жнттл наукової устан<mп. 3а УпраDу Стахів (Голова), Власов (Секретар)». 

Від J!храі·нс'Ько-Литовс-ь·кого Сту.де1tс-ького Т-ва в Прааі - « ... 3 патоди де
слтнлітньої річІнщі 'Заонування У-к}ХLїн-сь·І~ої Господарської А:каде-мії в ЧОР наше 
Т""во ~tає честь заслати Вам свої найщиріші поздоровлення та побаж·анJІя в най
б .. ТІижчо~ІУ майбутнному ма"Ги ~H1·ory ІІІЄ!ІЮН·естися на УІ\.раїнсьІ<У 3€ІМІЛ.ю, утвіл-ьнену 
від Я{Орстокпх ОКУ'П~нтіn. 3а Упраmу д."-. Равu1' (Голова), Г. Войи1кевичюс (Ое
Бретар) ». 

Від У·чите.л'ЬС'Ь'ІіОго Збору у11~р. прив. tі.мн.а:Jіі «Рідuої Школи» в Рогатипі -
« ... 3 нагоди Свята десят.mлітrя з д;ня заснуоон:ня У.кр. ГооподароьІ<.ої Академії 
n Подебрада;х - Уч.ите.JІl.С.ьюrй Збір укра.Ї'НСЬ'К'ОЇ npm. коедуіІ\. rімвазії «Рідно-ї 
ІПко.mп» в Рогат.ині. вітає Тпюрців і Робітників с.ла.вної і цінної укро. інституції 
усім добр·им і .rорячим ·ба_,І~ання•м в недалеІ\ій бу дуЧЧГJ.ІНі ІВітатп її н·а віль'Н:ИХ 
широких ствпах. кюза.цьRІи·х, при акомnоніменті Дні·прових хв-иль й Українськото 
Чорного Моря! О.нелян Ва·чииський (Управит-ель шко.Ліи) й підп.иС'П педа'ГО'Гіч
ного пероона.лу Ш·І\ОЛІІ». 

Мол.од1, україись·кої np·uвcтulYi tі.мпа..зіі «Рідної Школи» в Рогати .. иі - «По
си.паr. УкраЇ1ІСЬRій Гсоп·О·,]·арсн\ій Академії в Подєбрадах з нагод.:и дес.ятиліт
нього юві.п-ею най:~u.иріші при вітання й .бажає н;айкрашдх у·с11іхів у опонпеІПІЮ 
виооІ<Ої культурної місії для добра українсь"Коrо народа. Гордістю напов·няютью.я 
наші серця, "КОЛИ читаЄ3мо про це ІВелПRе оrнпще науки й зна.!Ння-, що nра.цюв 
для добра і кращої до.лі папвого lmJIOдa! РівночМІЮ oropmє нас велІfКий жаль, 
n~o не може.~rо лриrві·тат.и цеї Святmrі нау-ки на рідній землі, а д,алеш.о на чу-ж.пні. 
Дай Боже, Іпоби :\ІІІ могли на слідуюче ювілейле свято прИІВі'ffітп Академію на 
сної:й ріД1Іій, вільній 3еМЛі! Виділ Шкільної Гро:мадп. (Підписи). 

Від українських інженерських організацій: 

1 Конгрес J!краіис'Ьхих Іижеиерів у Л'Ьвові - « •.. Вітає Уl<раїнську Госпо
дарську АJ\аде~мію в дІеJСятпліття її іОІrуІООШІЯ на rОСТІmНій зем1JІ'і братнього че
хОСJЮвацькоrо на.ІJ)Оду. Пре3Іrдія Roorrpooy». 

Сою:з Оргаиі:зі1(ій J!країнс'Ьхих Іижеиерів ua e.мitpU1(ii (на ру:К.и · Рёі\rора 
УГА) - « .•. Головна Упрата Союзу ОрrаніЗВJцій l'Нженерів У·кра:їнщів· IIta. _E~ir.pa
nii. має. честь вітати у Ваш-ій особі Славну Українську ГооІЮДа.рську Акаде-мію 
з на.годп ЇЇ Дооятпліт.ньоrо існува1fНЯ. Праця Академії 'ПроХОДИЛа в ТЯЖК1ГХ умо-
вах, у відіроонноо'І1І від Рідното Краю, але керовн:и.к.и а.каде:мічноrо Ж.'И'І'І'Я не
поХ!итно отоял;и на rрунті інтвресів наці·она.льної культурп й науки-. ДЄІСять ро-
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I-\iR інте;нои:в'Ііої ·nраці, ~1\Jерова.ної ла тоорення .кульТУ'РШІХ цінностей та на фа
хову В1Іхову у·країпськ.ої інrе.~1іrенції nІJI001\o підн~·лп ім'я Академії та ароО.пЛ'И 
її відо·М{)Ю серед культурното овіту. Пооерх 500 українських іюкенерів, nихован
пів А:кад~мії, що 'Пе.реІбувають ло ріжних ;rемлях, вилвили себе я~t ВІИС{)І\О 1\Ва.лі
фік.о:ва.ні робіТНіИІІ<,и, що ще більше аміщпоє авторітет А1tадемії й nідносить її 
C-Іlauy. Вели·ка нількість В1rх<>ва.нціrв Анадемії знаходиться н.ині в онладі С-оюзу. 
В їх і~Іе-ні т.а. в і:мелі всіх ч.ленів Союзу ВJІсловлює:м'О гарячу nодяІ<у rграцьовнл
І,ам АІ<аде~tії аа -ге,· що зу~tіли лід:няти впсоІ\о стяr Академії. В. Jвa1tuc (Голова), 
Л{ Co1t1l1lC'ЬKuй (Оекрета.р) ». 

С'nіл'}(а Іпжеиерів і Техuі'}(ів при т-ві ·«Руська Бесіда» в Ч ериівцях - « ... Ми, 
інж,енери у:краї·нці Румунії, аrуртоіВані в «Спілці Іня\енерів і ТехніІ<ів» .прп тов. 
«Руська Бвсіда» в Чернівцях, ІЛІlОЛО'ВЛЮтІО 3 нагоди ювілею д~сятилітньоrо існу
ваІrня нам усім та1~ дорогої культурної інотитуuії на чужп·ні наш ш.JІІриН припіт 
і бажаємо всім невсІИІущим n.раць,сІВНИІ\ам О1tоло цеї Акаде~1ії витривалости на 
будуче. 3а Упра.в·у інж. Ф. Горе1('Ь1~·ttй (Голов-а). інж.//. Jconeu1aJ (Micwroлona), 
інж. М. Дуткеви'Ч (пИІСаrр)». 

Спілка /ижеиерів і Техпіків Україиців Е.міrрантів у По.льщі - « ... Гол·овна 
Управа ·Опілки інжен,еріu і 1'е.хні:кjв українціпз е~tіrратІтів у П'()льщі сер·дечпо ві
тає та ба·жає дальІІПІ'Х уопіхіrв Влсо.кодостойпій. УnраЇНІСМ<ій ГосподарсьІ<ій Ака
дс~Іії в дню її е.лаВНQГО досяти.їrітньоrо ювілею. Проси.мо вірити, Іцо лише алидні 
е~tіrранського життя . позбавляють нао ~южливости оообисто СІ\лас'ГИ. ui сn ої при
ніта'ІШл опецілльнІJІ1~І rеооїм делеrато.м. Bipmto, Іпо не ДtаЛ-еІ\ИЙ вже той час, КQЛИ 
CJlaJВHe своє діло А,наде:мія ам'Ож1е прод'О'Вяtу,на~и на 3'Вільн·еІНІХ nід окупації те
ренах Українсь1<ЮЇ Нар<>дньої Реепу·бліки. А11дрій Лукашевич. (Голова), інж . 
• 11. Па1tасеико (Сек·ретар)». 

Cni.JІ/Ka Україис'Ьких /ижеиерів у Фраиціі. - « ... Спілка уІ\раїнськ'их інже
нерів у Франції до·зооляє собі алоjІ\.И'ШІ на Ваші руІ\ІІ поадораrзлеrнпя для .АІ\аде
мії 3 Іпр,иводу 10-тилітньоrо її існування та поf!.аJІNtння да.льш.оrо її J1<)3НИ''ІЧ<У й 
розцвіту. 3а YnpRІny Спілки інж.. Д. Юскев1t1t (Го.1·ова) інж. С. Нечай (С€1\ретар)». 

Спілка Закіи'Чuвших Висо?іі Школи в ЧСР. - « ... В день десятиліття Укра
Інської Госnодар-ської. АІ<адІЄмії, Сліл:ка 3акіlrч1Іnших Високі lliiiOJIП в ЧСР ра
зом а Вам1и віданачує в'етІчеану ааслуrу АJ<.адемії в роотrтку у·країнсм\ої І\у.ль
тури. Н·а майбуrnє: баJІ\аЄМQ ш~иJХШОТО рооrвиТRу та <шоршої :\южливо~тп свою 
ціН'ну ч:и:нність перенести на вілИІу україноьну :зем.лю. 3а Спі.лnу: інж. Ф. Гep
Jtau, іиж. М. Скидаи. 

Товариство Україис'Ь1сих Інже1І·ерів в ЧСР в Т/рааі. «Всі ч.лени ТоварисТ1Ва 
-у· І\раїнських Інжене'Рів в ЧСР Іtлонять -сього дня свої голови перед Овятинею 
УУ.раїнсьl\ої Технічної На.УJ\И 3 нагоди стята деся'І'иліття а дня заснування АІ\8.
дсмії. Віддає~tо честь тим, лких заслугою пов-стала та jtс.нує Українсьва Висока 
Тел""Нічна Школа, n nершу чергу ініціяторам і ·братльому чеському народові аа 
йоrо ·батьківсьІ<·У onii{y, неоціниму nоміч і величавий дарун{)к для цілоrо УІ{ра~ 
їнськоrо Народу, дальше '11ІМ, що своїм ана:Ння~t і праuею nп конали велике діло 
д~тrя розбудов-п у.краї-нської технічної науки» ... Інж .. А. Гал-'Ька - голова, іняt. 
Jt Ві.лоус - секретар. 

Спілка Jlкраї1tС'Ь-ких Jи.жеиерів н.а Словаччииі. « ... Вітаєм10 !Високий РеІ\ТО
рат, іП'рофесуру та студенс'DВО Аlt·адемії n день д-ос.ятих роІ\О'ВИІІ існув-ання ог
нища українсьІ<Ої І<ультурп - Української Господарської А:Каде~Іії... Бажаємо 
й надалі успішної лраці А.кадемії на славу і культуртІй роа.витоІ\. нamoro Н·а
роду». Інж .. Ол. Яре.Аt.еико - голова, інж. Jваитишии - с-екре'І'ар. 

В і д У к р а. ї н с ь к и х n р е с о в и х б ю р т а Р е д а І< ц і й у к р а ї н с ь к п х 
часопиоів: 

Преса на овоїх cropiнiRiax дуже широк.о відгукнула.ся на ювіл~йне свято 
А1\.аде·мії (про це мова (Jуде далі). Але деякі органи п:роои та Уираїноькі бюра, 
Rрім тоrо, надіслали ОК:ремі 'ІІ'р'ИВітаНJІя. 3окре:м~а: 
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~·1(раі1lсь·ке Бюро в Лоидоиі пише - « ... Віри~Іо, щ<> ввесь УІ\рtаїнський аа
rал в дню 16 тра.внл згадає Українсl·КУ Гос·подарську АІ\аде~tіЮ не тільк.и сло
вами, а.пе й ділом, ВСfГУіпаючи громадно !В чле.ни Товариства ПрихильюІків Ака
доемії. В. R'uc·iлeвc?Jn:uй. 

Україиське Бюро в Верді1~і - « ... Оподіємсся ЩQ за допо~ю.rою українськоrо 
суспільства вдастьсн вдер,жа ти А:каде)tію 1і н·адалі при житті та да ти їй зм<>ту. 
працюва·"Dи таІ\, лІ~ це вона й досі р·о•била на І\Ористь У'І\раїнськоrо народу. Хай 
яшве Украї'НСЬІ\·а Гооподарсм\а АІ\адемія! 3а Бюро ін:ІІ\. 111. Се.леш-ко». 

Редакція 1taconucy «Жіиоча Доля» - « ... В доояту річнишо іонування Сvrав
ної УІ\раї.нсЬІ\ОЇ Гссподарсь·І<ої Анrадемії в Подварадах р·едаІ\Ція «Жіночої Долі» 
в і~н~ні сІRОЇ)t і своїх читачОІ\-гооподпнь, засилав свої оердечJІі привітання цьому 
Джерелу 3на.ння й -бажав fiO)ty й надалі роз·сінатп зерно науки на Jiamoмy рід
ному перелозі... Слава орrnнізат{)ора~r Ака.де)Іії! Gлава професорсь:ко:му 3борові! 
Слава внхо~анпя·м А І\аде~tії - іІГІІ\енета·)І, н~о нєсуrь сnо є. :знан11я в рідня й на .. 
l'ід! - Редакція». 

В і д п {) о д п н о к п х у oJ\. р а ї н с ь 1~ н х r р о ~~ а д я н. 

«3ахО'плені пе·реведrеною лраu-сю. Н:айліпші П{)оf'~аjІ:аннл длн )Іайбутньої пра
ці». О.л,га й Леся Пет.л.юра. 

Перший Ре·nтор А-каде .. 1tії пнше: «3 на·ГРд.ІІ д€с.нтн.lіття існува;пнл Україн
сЬІ\ОЇ ГооподарсьІ\ОЇ А:каде~tії пр"Ошу :приlі'нятп )ІОЄ гаряче сердеЧ'Не пр·иrнітання. 
Д·;ушею сновю .н заІНіІ\дИ з .АІш;~~:міНю, в ui :;t{ Jmi з сс-о·:'~вшою я.с.кр:авістю при
гадую перші наші І\ІJЮКИ ПIJJI утворенню на f':\Іill}fiцiї рі,;;лої виш.ої ШІ\·О·Л·И і по
чув·аю себе ш,а•сли:в1rм, шо в таній ШlіІ\дІшііІ на.ніона~7Іьнііі праці суд1ІЛІОСЯ мені 
Н3Л'ТrИ близь:ку участь. Дайже Rо.же-, IU'O'o Aнn;re~tiя й надалі зал.ишилася nоrнп
ІЦ·В~і і розсwднюtом україн.сьІ\ОЇ І\ультурw. Проф. іна~ .. І. Шовгеиів». 

«Безперечно, досять літ - є поріnнююче KC'fiOTI\JІlt тоер•:\tін. Од·ню\ су.ма 
ПJ\.аадС!ІЮЇ .праці, а ГООІО'ВНе - Іі:3С..,ту:ід'К'ІГ Ціf~і ~:о·~-:іс~ТІЬНОЇ nраці в бе.з:МіР'НО Ве~Тf:ИІ\і. 
3а цей І\ороткий час зреаліауnаJDася на.ша дання :м·рія - утв{)·рtиласл трад1ІUін 
ВпсоІ\ю.го Технічнота Шкільлиптва, з~tіцнепа реальни:м:и ДОІ\а3а:мл в фор·мі лІt 
многих сото~к rехпічнJ.Іх та еJ\.оніо~tіЧ1ІО-го'(~нодарських науІ\ОВП'Х праuь, "Так 
і ч1юельних :к.а.дрів :молодих дJrп.ломованпх фахівців. При цій патоді до:зnо
ллю собі впсловити rлпбоІ\У ПЄІВ'Ність, ІЕ'.о УкраЕсьRа Гrспода~рсь:ка Аюl.де)ІЇЯ 
утримав неJrе.рер1ІІВНість тра.диuії ~;- нр.аї·нсьІ\ОЇ Те-хніч1fої ВнооІ\Ю-ШRільпої Осві
ти. Слава Господ:арсь.:к.ій АІ\аде:мії - нашій єдиній паu..іональпій Політехніч:ній 
Високій Шко.лі! Др. інж. /. Фещеи-ко-Чоп.івсь-кий». 

«Дуж.е жалую ІГО не ~tожу ·np.aa з ваяи <ЩЯТІ\:унатп на.пІ ювілей. ПртІіtміть 
найкращий прояв на1іm.'Иріmих nобажаlІь. Проф. Ст. Смд.л'Ь-Сто1{'Ь'КUЙ». 

«Дуже радісно )tені обуло одер.жати ІВістку, шо наша ШІ\ОЛа до·жила д<> 
цього лершого ювіл€ю. 3окре~tа прпе~ІlІО бу.1Іо мені одержати це запроше.ння, 
бо от уже чотири рок.и, як я відрізаний від безпооереднь.а-ї npr8JЦi в рідній 
ШІ\Олі. Але повірьте, ІПО л заrn.ше дуже уважно стежу аа :ІІ,'ИТТЯ:\1 наш.их І\у..льтур-
Іrих установ на чуjІ\ИНі й снодів·аюся того часу, КQЛ'ІІ ї~І вдаться розгорнути 
.]..RТ1fllПY ді.яльні·сть в оточенню С'В·ОГО н·а.роду. Оподіrваюсь, Іпо й мені доnедетьсл 
l!Ie повернутися ..10 праці ·с~ред своrо Н'ароду. П.р-ошу пе-р~ла:тп цей аапіз.ненпй 
заа далекости пртІ'nіт всі:\І .мої·м І\олеrшм і студентам Аlіаде)tії, як є ще та.кі ЩQ 
~шм' ятають мене. Проф. В ол од. TuJt.01ueuкo». 

«Минуло де.сять літ тихоІ, упеJ.Ло-інтсJіС.ІПВН{)Ї наукової праці нашої АІ\а-
.емії, що з'вдна.mа коло ообе деслТІ\·П В'w.кладачів і с.отні слухачів ... ПoQcтynono 
~~ровадиласл продуІ\Тпвна науно•nа робоrга, m\-a зараз .поча.ла :з-вертати 'На се-бе 
уваrу та будити залінавле.ннл з оС()·:КУ у:країнсьно.го громадmнлва. Вітаю всіх з 
десятпліття~І іс.нуr.ання нашої Господаrгсь1\ОЇ А1~а,Z:€і)ІЇЇ 1t <"аjІ\аю їtt да.7ІМІІоrо 
розвитку, а всій ВиІ<ладавчій 1\олсrії - ЗL{)·рогля, с·покій:ного ІІ\lІТТЯ та. повної 
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мож..линсстп про~адИ'Т'И сnоою НВІу:кооу ділл:ьні.сть для з.росту нашої І\ультур.и й 
зміцнеІШя у-І\раїнсьІ\ОЇ національної с.ІЕрани. Проф. В. Відиов». 

« ... Хай роавив.а·ється Ака,щемjя й далі та стане рівнопра.вн11м членом П{.t
між. сnропейсЬІ\ІИХ ВисоІПІХ ІІІКіл! Проф. Д. Рейхіиштейи». 

« .. .ІОнілей А.І\адемії - Be.J]Jf,Re СJнято унраіlюької RУЛЬТJ'РИ, Cll3JIТO nсієї 
~·І\ раїни! Сла:ва А1\адемії, с-лаm всі:м її працьовн11ка:м! Евг. Вировuй». 

« ... Цілий і.нтеліrентський світ :мусить подив.ТІяти не.личеані здібності і не
nЕчерrю.пу енврrію, ЯІ\і nроЯ'В!ИUІа Українс.ЬІ\.а інтеліrенція, с'І1І3орилипи таку по
ШИІ~ну наукову інст.итуцію на чужпnrі, серед 'Тяжких і несприятлmзтrх обставин. 
Хай Jitiп~e У І\раїнеьна Гос.пода'рсЬІ\а Академія на ·І\ористь рідному на родові, на 
:м.JІ огія ді та! А. Л у1са 1иеви'Ч ». 

« ... 3 нагоди д~сят.шліття шлю щrирпrй приnіт. Августии Boлoutuu». 

« ... Хай ювілейвий д'бНЬ буде для А:к.адсмії лише оолодк.и.м відпочинІ~О~І 11а 
важ.І\ій, a.me й 'Гетгер уже слаrnній доро3і. Віnат АІ\адеімія, віват професори! 
О. Олес'Ь». 

«В дооятиліття існування першої УІ\раїнської Господар.сЬІ\ОЇ А1\аде~1ії пе
rюси .. JІ1а.ю на Ва.ші руІ\.и, В1ІСОІ\ошан·елн1Иlй Пане РеІ\торе, прwвіт Піонjорам та пер
шим Rермантчам цеї Інст.итуції. BМ1rna подm\а і .пр}rЗІПlіlіНЯ 3\8. Вашу frрацю і 
труд при ПоQСТаnоонню АкадемЕ на цім престіжJ·, на Я:І\ОМУ Вона оmІ:н'Ил:ася! 
Чость Вам і ола:nа оо це, шо Ви ~n.мiilloю рукою вхопили І\ер~1у свяrr·nні науни й 
дали УІ\раї·нськ'Ому народові 3'01\рема, і культурлом·у овітові в3аrалі, І\ілька со
ТОІ\ фахових працьоІВrІ-ІІИ'І\.іn з е:вропей•сь:кою ос-вітою, ЯІ\і ло всіх 3аІ\утІrн:ах ш·wро
коrо світа працюють і :за·ра.аом с.поnІНяють певну :місію для onoro Н'а.роду! Пе•ре
силаю ;rля Вас, усіх А·пс-столів УІ\,ра.їн~ь:к.ої наун.и і слова на чуіІпrні - ншзь1tп1t 
ПОІ\лін і сс.таю з m!()n·ною по·ша.ною до Вас і гли6ОІ\ІИ1М перmю'Нан;ням, що пе:ре
тріває.те хnиле~·е недо~м·аІГаІПІя хиrмерн.о.го JІ\і1ІТТЯ і не вппустите І\е'р~tп cuoйІQro 
чоrв·на, Я І\ У Ви nотрз.~п1rли затримати й в найтл.жшу бурю! У Вас Кером·аничі -
вірять мі.л.іо:н1І'! Ол'Ьга О.лехсаидра Дy'ЧUJrliUC'Ь'КU». 

При цоо~ІУ ·було н·а.діслано вірші в прозі, при•с.вячені Укр. Гооп. АІ\адемії: 
«HacTJІПatJia червона орда з оr.н·ем, }Іечем і ... 
... і роалетіли·сь сизі орли на ·всі ~ТОРО'НП світа. Не було· сили nстояnІ, бо 

впала темрява переІ\юнань, стремлінь та •безліч доріг ж.итrєвJrх аа.~шячил·'J ... Всі 
йшли до одної Ме1'И, а р:іЖН:иїМ'И· дороrwмrи ... 

І повс.тала ве.жа JБ:авиІЛЬОнс:ька не мов, алое лереІtонань ... І всі хотіли йти 
3Тідно, оуціJІЬ'НИ'М фронтом, а Rожде йm.rno своею дорогою, у овойму напрямку ... 

У цій метушні, хаосі наступмла червона Х)І.ара й все придав:ила .... 
І розсппалИІСь М10JЮ·ді орли no ·білому світу... Л'ИШ!ИJІ1П рідні rJІізда, п1и pol\i 

л·анп, я-ні їх учили любити 1IOJIIO, та влш'Не:ві сади, яткі мітчали їхні оерця 
JІюбев'ю ІІЗJМm<ої Ідеї. 

ЛетіJІ1П на не..знане. RоЯпrе у своїй душі н-есло велІику JООбов Ідеї та на.дію 
здійс1нmня її. йшли з твер;дою поwанов:ою вернути лобіДІІПІ\ами ... 

І 3Н8!йmлпся Rермrопrчі ,молодих орлі:в - поnели їх дароrою 1rраці і обо
в'яз.І\іВ та вк.аза.JІИ їм н-атгря:м, яким можуть зайти у світ, а та~І і ріДіну 3ем~mо! 

А там чеІ\ають їх 'ШіІrрОІ\і сте!Jl'И, !ВІИ:mневі оадп і мат~рі з туrою в душі ... 
Че1шють мorиum, які нзяли в о·бійм'П тих, Я'Кі .жда.JІИJ й хе діждалися... ЧеІ\ає 
їх 3емля-Мати, ЯІ\а вирс-сти.ТІ•а їх і ·вИІJ\:OP'MІJr..rna, з ЯК•ОЇ ·груди В'1JІСІ()3.ЛИ віру й за
Dзятіоть ... 

Жди! - Вони вернуться! 
Хай ІВ Тобі ·буде отільки ві'рп, ІЦ'О у Н·их !». 

lG. \Т. 19:12. В юnил.е1tнrий ~l·е;нь Орлів. 

« ... CJI'C\BO RауІ\•И, це ліпша зГJ.ро·.я в бороті:,бі з.а ідею. І десять ро·ків Акаде
мія міцно три·ма.rш. в cnoix р-укnх цю збrюю і ділада нею в наПірЯ·М:У\У JЮСя.rнення 
наш-ої на11л.иu:ої ідеї - nі-льп·ої і незал.еж.ноІ Украіии. Вірю, що недалеJ\Ий в-же 
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час її здійснення. Пошли ж. Вам Бот оил і здоровля в Вашій тяж.кій, аІЛе почес
J-Іій праці на користь нашої Батьківщини. Полк. В. Цибул'ЬС'Ь'КUй». 

«Десwrирічнл безnерєсrrанна національно-.наукова лраця Української Го
-сrrода.рGЬІ\ОЇ Академії в Подєбрада·х н·авіть дов1еJШ не тільки овоє.му народові, 
а й В()'р.ога.~І його, що в жилах цього народу ховається .кров- крнцл, а в нерво
во-духовій істоті його ВJМІвл.яютьсл джерела апоюоНІВіtШої упертости й духоnої 
внтри!Валооги ра.аом з сил-ою духовної творчости, mt властиtві ціхи ук.р31їнського 
народу. Не тільки науконі <щwрби, створені nрофооорам-и А·к.адемії, високо ці
нують ЇЇ, а Й Те :На.ЦЇОНRЛЬН\8 З<R/ВrД31ІНЯ, національне 'ВИХОВ.j'ВанНЯ Й ЗМіЦНе1ІНЯ 
молоді, як ~tайбутніх :ю.хИІСтJиr.ків ла.ціоншльної ідеї й держ.атнооти Україн1r. 
~7 J\раїна ~tусить пеtрейти с-тадію, 1ІіОруч з інши~ми, не тіЛЬІ\ІИ культурно-де'Ржав
ного ВідрОДЖtШНЯ, але Й НИ\ЯІDJІТИ ТУ Пр.И'ХQВ'аНу Й ПрИдуШеву i.CTO{)lfЧ11JB11I 0·6-
СТЗВИ'НаМ.И си.лу гелія в його творчости, я1t ча.ст:и;ну .ооетодськоrо поступу й все
-світньої І\ультур'К. У ІJЗ!ИІtоНІанню цwто заІВ·да.ння nоля,rала с:ил.а й знз;чінrнл Ака
де~Іії, й вона ВІП\О'Н·а..JІ1а його з 'Ч1естю, а rому їй налетить слав·а й ДЯRа. Хай же 
ж1изуть достой!Ні лредставни1\Л й працЬО'Вни.:юи Академії, хай ·ж.пвуть молоді 
Е'ЗУІ\ові сиJІ1и, створелі ·ТJТМ'И :П'})ацьовІН1ТК.а~пr ;нау1аr. А ЧехОСJЮвацьІ\ому наро
дові й його уряд01ві вічна подяl\а. Ган. др. М .. Галии. ПиоЬІменнпк. /. Гаврилю1і, 
іпж:. В. Гет'Ь.Аtй1l1tепко, nроф. К. Ребюк, учлтель Чериуха .. 

« ... Надс.илаю гаряче тrри:вітаН'Нл пе.рсоналу А "КадемП й щире поба.жаннл сил 
·фізич:них і ду.ш.е1зних в зго·ді пережи·ги тяJкку с·нітоr.у кризу і врятувати від лік
відації єдн:ний УJКраїнсьІ\,ий ро.асадн1rк поulіт·ехнічннх иаук. :ма.в прпємність в 
ми.нуло~ІУ році ознайомлтись ·з А.І\аде.мів.ю і :переІ\Jонатпсь, що все зріобJrоне в ній 
3а I\.QipGTI\:nй терtмін СІВідчнть про веmІ'П1ІЙ ор1·ані:заторськлй хист, 3ді.бність і за
І~ятість УJ'раїнсьІ\ОЇ іІJІтеліrенu.ії. Хай jl~e ж·иве й процвітав АІtаД€-)Іія на І\ОJ)'ИСТЬ 
і сл.аву У·І\·ра.їJІсьІюї Нації і ві·чна вдяч·ність ·ар,атньо,:му ЧесьІ\ОМУ ІІароду аа 
ЙОГО Ве.Л!И'І\ОдуШНіСТЬ і )tудре ЗроGу:МіІННЯ В3ІВ.ЄМ'Н'ОЇ J\ОрИ1СТП, ЛрІІЯ3Ні і С'ПЇВ:праці 
нnцitt. 3а це, дасть Бог, сторицею йооtу ві,пmлатить :в I\Opo-nto·мry часі Україн
оСЬІ\ИЙ Нарід! Інж .. Е. Плю?Ц». 

«В цей уроч:истий день примдую неза!бутню осінь 1922 р. Іоо.тrи мп, сту
ДР.Н'ГИ Ака.де.\tії, тільки ш.о приїха . .ли ·3 Польші, з тruсорів інтернованих. Обідрані, 
вневажені фіз.ичJІо, прлгнічені ~юрально·. Гі'І.)ЬІ-~е почуття пі~ тrо·ра.зки у ЗІброй
н1й: f'оротьr6і за визвоJІ€ІННЛ, почутrя 3'біЛЕІШ€'Не жах.rпmиьrи уМ'ОВаМlІ тruборовоrо 
-сЕдіння, робило з нас, ще .молод11х тоді людсН, духових :юшл:ік, що .передчасно 
зістарі.тrи-сн. АІ\адеміл nідродила ноо. до ж-итrя. Л.а~ТJа нам нові СПЛІИ' ,lJjO боротьби·. 
Напопннла наше ж:итrя нон·wм і гл.ибаІИІІ.\1 -з . .мk~то:\1~ Прп.гадую в-е.тиоо піднесення, 
з яки,.\1 тоді ооі брал.1rоя до роботи: і профооура і студенство. Прита.дую офір
ніеть, завзятість, відд.ані.сть, шо юrяnля.JШ всі, хто з:n'язаНіИJй ·був .а АІtадемією, у 
с..ауже.нню ЦЬО.\ІУ Под~брадському о·гнищеві ун:раїlІ'СЬК·ОЇ к.ульТJІРИ. В день юві
лею, в день, коли роб.ляться підсу~tк.и і коли оглядаються на перейдетrй шлях, 
хочу сІюе·рд:пти, шо наслідІ\•1І .праці АІ\а.де:мії нияв.ляються не тіль:юи в кількости 
ниїпуш .. ених інжоо~рі,в, . у чи'СJІі nпдру·:ко:в·а:нІТХ сторі·нок... Академія в найтяжчі 
часи еміrранmьІ\.оrо л:ИХ().ліття в.j.дно~ила., відбудувала націонмьну енерrію, 
етвор11ла 11аціональне пі,zmеселня і завзятість, вряту-ваІвшп від оо.г.ибелі духової 
кільІшооТ 1t1олодих украЇ.JІlСЬК'ИОС сп·л. Академія цю національну е.нерrію розпо
всюдж.у!llала да.Лrо\о 'ІЮ3Іа свої межи. І поруч з оцЬш\.ою діяльности АІШд€мії, 
як національної політехніЧ'Н-ої школи, шо давала освіту УІ'·Раї'Нськи:м ін.женера.)І 
і тв:орJІл·а ~підвалиН'И для уІ\~раїнсьІ\.ОЇ наун:п, поруч з цією оціm\ою треба оціню
ва·тп П і ЯІt джерело націанального піднесення, як той відТПІН()~t нaцioнaLJTh1foro 
фронту, де !В nе:nний момент відступ бутв тrрипппенпй і nочалася нова офензива 
3а оошу національ'НУ спра,ву. Інж. Є. r лові1tС'Ь'КUй». 

« .. ЛИІІІІе ·ЗаJІ1ИШJІвши стіни її - Matrepi нrumoї - АІtад~І-ії, піана.ємо всю 
ва. ртістЬ її д.~1я нао, її вихованців. Не мІП випmі, · що .житrя · ноо н~мил()ІС.8рдно 
топче і в жахливій ·ооротьбі з нуждою не в силі М'П - діти А!Кадемії - nід
три~Іатп її м~теріяІЛЬно. Але всеж таІ\П а остаm~ього хочу лати Ак,адемії СJВ·ій пай 
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в 10 долярів ріЧJІо, яRі по·чав складати. Дай Бож~, щоб жила наша Славна Ака
демія на чуж.ині таІt довго, доки тріУ'мФМЬ.но не в'їде rnoнa до ·OroJIJЩi України. 
Інж. С. Радаіевс'Ький» . . 

« ... Від душі 6мкаю, щоби всі скарби духо·ві і матерія~..чьні, лки-х здобулм ми, 
дякуючи ш~ТІлхетній дс·помозі наших ·браrі!В Чехос.л.оваRіІВ, за nся.І\У ціну були 
збережені на і<ористь Українського народу й Jia славу ПодєбрадсЬІ\.ОЇ АІ~аде~Іії! 
Доля нашої Alma :Mate1· ntерейшла тепер до на.ших влаоннх рук. 3 :метою удер
жання академії при жоооті ми І\JИ'JІули гасJЮ: «Н·а.рід ообі»! ОпоnІНім .же свій па
тріО'Dичний обов'.яео:k ІІІеред На.родо·м і перед собою. Най ніхто не останеться 
у·~·х·ІвІ до цьоrо велинато історичJІоrо порпву. ДoJ\tuRe.мo сnітові, що вже й мп 
є.с~ь:мо доз.рілимrи, що rв~ж.е й Jttи научил:ис.я любити й жертвувати.. 

В гору ж серця і до нової .п'Раді! 
Ста~вайте, ШІПtуйтооя дружньо в ряди · 
nci, як одІШ - nрофесори й хов&Нці, 
сійте насіШІя: Нарід собі! 

Інж. В. 3ааи.м.хо». 

«3 приводу десятилітнього ювілею Першої і на сьогодні єдJИної УІ\раїнської 
п·олітехні:к:и, шмро вітаю Овітлпй nрофесо!рс.ЬІ\.Иlй СІ\ЛІад моєї Alma Mate1· - Укра
їнсьІ\ОЇ Гоооода,рсьІ\ОЇ АRад~е:мії - й ОІ\ладаю глибоку подяку за ту відда:ну й 
дбайJІІИrву науІ\ову працю, я.кою Високодостойна й од нині елав-етня Професура 
ІЮСта.Іиrла нашу впсоку ШІtолу на таІиИt ·рівень, що її дlИJПJЮМ і титул ілженера 
є гордістю й чоотю для кожного &fюольвента, знання я-кого mану·ють і n И'3нають 
чужинці. В цей істориЧ!Ний ВІJШНа'ЧНи.й день, як у ЖlіТТЮ АІ\ЗJ~мП, так і в бо
р~vrьбі цілого унrраїнського Народу, в глибокій пошані і а беомірною вдячністю 
низь'І\·О схиляю го.л10ву пе·р-ед паІМ'ятю передчас1Іо померлих 1П. п. професо,рів і 
С'ТУ дентів Акаде~Іії, що всю свою працю, на·віть на. шкоду овойюму зJJ,ороrвлю, від
даJІИ Слruві Ака.демії - гордощам україноЬІ\Оrо .народу. Хай живе, процвітає і 
с.лавить українсьRе і~t·я Наша ВпсоRа llii\Oлa! Vivat Akademia! Vivat professores! 
Інж. В. Виби'Ії». 

« ... В день ;rе-сятплітньоrо ювілею існування нашої «Alma Mater», шлю най
сердечніші прпвітання з •ГOpJIIЧ!JD! бшжаннлм, щоби в:д8JЛОСЯ перемо~ всі труд
нош.і на шляху до дальшою іонуваН1Ія і JЮЗЦDіту УІ\'раї.нсЬІООї націонаJІЬНої 
l/oлiтexui·Jcu. Слаrва reposr.м, що ВЦІООКО піЛІН'ЯJІІИ tt витревало несуть пр.еІ\рас
ний пра.пор укра.їнсьІ\ОЇ культури! Дл.я ()6Л1еrчеп.ня їх тяжкого з~Іагання 3а удер
жа:ння нацjонал:Ьної теХ1Іічшої mкo.mr ОІ\Ладаю на І\он·то Т-ва Прпхильн'И,ків 
У. Г. А. (по-'3а норм,аль'НіИ!М членськИІм внєсІ<ом) 25 кч. Іпж.. М. Литви1{'Ь'ІїUй». 

«3 нагоди Н>тиліття існувазmя УкраїнсЬІ\ОЇ Г<Jспода.р~ької Ана..т::·е~Іії скла
даю оп1т·м шлнхо~~~ свої н:айширіші nоба;І\ання лдл буд,учности цієї .нашої оди
ноRої ВисоRої Техніч1Н>ї ІІ.Іколи. Я сам, ЯіК ІНІхованець АІ\адемії, маю з~Іоrу в 
я·аІтті пізнати, С.І\ЇЛЬІ\ІІІ кор:исти пр'И1Ноола АІ\адс:мія для уУ\.раїнсьного народу, а 
зonpeo~ta для уІ\раїнсь1\ОЇ оправ.и за кордо'ПОМ. Сьогодні СОТІ\И вишrолених в АІ\а
демії ін.жемерів працюють на всіх ділян1tах УRРаї.нсь·ної дійсп.ости з успіхоr.\І. 
Затяжна гсспода.роька криаа не дає rвсім можл'ИВООти розвп.нуm тоІ діяльности~ 
ЩQ ншm б хотіли ро-аrвrинути. Так ornмo й АІ\.адемія не м·ає зм,оги роз:в.w.вати.сь 
так, mt ue бу.,"Іо 6 {!ll.жаіН·ІnІ для УJК;раїнсьІ<ОГО народу. ОІЮдіемось одна~, що 
уnраїнськ.о-му су:епільству !JЗ\ДаІСТЬСЯ nереборо'DИ ті всі :м·аоrеріяльні ТJ?Уд:нощі, що 
аnгро?Іtують АRадемії, і ... n,Zіастьоя цю нашу одmІоку Впсоку Тех.н1чну Шко·лу 
пдержат.и ... Інж. М. Се.леш1со». 

<< ••• .Я п-е·вен, шо в цей Dе.ликий день м~І всі, що в-ийшли а стіп дорогої нruм 
АІ\адІе~tії для праці на н·ашій на·родній ниrві, хоч розІПІдані по цілому світу,. 
в.ое ж дух·<}ІЗО між. Ва•)ІИ. Укра.їнсьІ\а. Господа·рська Академія дала н·аІJ.І зна'ІПІя, 
навчила нас с.а~юстіtt1:ю працювати і національно заrартовавmи й 3JІИВШИ в ва
цісна:.JТьну єдність, ВІІlпу-стпла орати й засівати на ро дню ділШІУ. Врож.а.й бу де, й 
ь·е.mиоrй :мно.rосrраждвльнІrй УІ\ ра їнський ва 'Рід оціН'И'ТЬ Вашу .ве.л.m\у роботу й 
j{~ертвtЄн::ність для НЬІQГО й вjддячить. Інж. С. Па'НU'ЦЯ«. 



Jlекторс'Ький скАад АкадеJtіі та МатурйА'Ьиих курсів nри УГА в 1922 р. 

Л екторс'Ький с~лад Акаде.~tії з р. 19:?2. 
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ІІІ. ВІДГУКИ ПРЕСИ. 

На ювілейне свято А~адемії шир<Уко відгукнулася .не тільRп уr~раїнсь~,t1, 
. .але таІ\ОЖ і чосьІ\а преса. Багато велИІКІТх чеських часописів, а тако;к місцеві 
~· irrpeooni оргатr, нм істили НІІ3І\У інформ~аційних с-rаттей про чинність Академії 
і та перєtбіг ювілейного свята. Щодо ук·раї·нської преси, то аа дани·ми Україн-
1 .СЬІ\ОГО Історичного І\аJбінету в Празі, лише nрот..яrом травня місяця; в УJtраї1І
. <:hІ\ИХ прееових органах в:міщено лро А.кад1е.~tію зо статrей. Цей реестр далеrtо 
, .неповний, {ю rв ньому в.зяті ·Під ува1•у не всі :міасяч.rпrкп та фахові. час.оІLпси з 
\J\раю. · 

Буде ціІ\авим на'Веости хочаб декіІJІЬІка уривкіn 3і статтей Bl\riщe.нnx в пресі. 
: АrрарницьІ\ІІй « Vecer», описуючи леербіr овяточ:ної аІ\адемії, коіІ.статує, що 
і ·<~юв-ілейне свято про·йшло дуже добре й було справді славл1tС'Ьки.•t святож, ЯІtе 
: ·таІ\'ОЖ. було ІНИСЛОНОМ ВИ3НЮІНЯ 'ilocrryiiOOOГO руху ЧСХОСЛОНаЦЬ1\ОГО ХЛЇОО•рОбсТВ8.». 

«Podebradske Noviny» докладно опис·уючп дссягн~ннп Академії. ~tіж інmи?.r 
: 1\Н.Жуть: «AitaДroriя 3 вдячности за го.стинвість, ЯІ\У но.на має н·а теренах Че-х•
; fС,:І-ОВ8JЦЬІvОЇ" ре-спубліІК'И, у діЛИ:Ла О·СОбЛИlЗОЇ уваги зо()ЛИ/1\•еННЮ народіВ ЧОСЬІ\ОГО 'Ifl. 

; .Уrtр-аїнського, ІМ.м•llігаюЧJООь ПОІtластп nідвалин;и для майбутніх !xiJix гсоподар
~ ~~!JІ\ІІ'Х сти1tіn ... Без ·пересадІИ МОЯ\їІа с.:ка3ати, ш.о АІ\а.де.мія як а 6oity педаrогіч
! .н·оrо~ так і з ·боку наУJООООГО тішиться дО'брою олавою в Чехосл.Оооччиві й на 
t:·':~y ж.ині ». 
•, . 

«Polabske Noviny» зазначають, що між іІfШим «українська еміrрація дала 
k·чt~ькому гро.м·адя:нттву .МQ•jІ\ЛИІВість етноr.рафічно пізнати Уrtраїну. M-и('rfeцmo 
·м)'31ІЧJІе, дра.матичне, народні типоІПі тамці та національ'Ні крої тішил-и.ся за
·вжди веJІІИ.І\·ОЮ увагою і БІ\азувал.и завжди й І~'ІЖсу й інтеліrентність еміrрації. 

Не тілЬІ\ІІ! G {"юку 1rayrtoвoro, але й 3 цюuо боку Ака.де.:мія ре.п:ре..зентувала 
4Себе rnонайліпше. Належ.ить "М.·КОЖ. СІ\аuтп, rцо члени Акад~мії залож:или в По
дебрадах nідділ місцевої сокільської є.дІНУПІ, а пізніше у11Вориm са:мостійну rро
ма,а,у «Український Оокіл» . 

... ОrлядаЮЧ:ИСЬ Па цілу ЧИНіІІЇСТЬ А.R:ад·е.~ІЇЇ, М'И ЗІ'3.·дУЄ~10, ШО ТОЙ 300ЛОГЇЗМ. 
який штучно був :впЕJПІІК.УJБаний ворогами українсьІt.ої еміrрації, ро:зnіявся й 
мусів, дЯ'Іtуючи шляхеrгни1м ВІJІсту.па~ ·профеосоJ.Юького .складу та більшости- сту
денства, ~'артупиrrп місце на:йm.ІІ'ріmі·м почунання·~t. ... Т·е, що Аrtадемією було ви
конано - :закінчують «Polabske Noviny» - з наунового :fi наці'она.льпоrо боку 
мусить принести най.лtпші ()ІВочі мріЙ1Іій Y~I\JpaЇRi. Обов'ЯЗJ\ОМ чесь:кого сусnіль
-ства є янлайшпрmе вuяти участь в ювілейНО}tу сnяті АІ<·адемії». 

«Лаанє По_дє6ради» (курорrnи.й часо•п.ис) замічає, п~о «дJllЛ ук~раїнськоrо на
·ро..lу АІ\адемія :шlІбу.nає вели.І<оrо з.на.rчіmrя, .поокільки оона є єДJFною ві.л'Ьиою 
науІtовою три,буною для УRР'аїнсьІ\ОЇ націанальної технічної науки». 

«Діло» nмііСти.ло ~1е'Іtі.Л'ЬІ\а ·с11аТ1'вй про АІ\аД:е~Іію. В одні й ~ них ( 4. УІ. 1932 .. 
, ч. 122) цей чаоопи~ пІrше: «~т на.с, н·а. =захі.J:ІІіх :rе:\tлях, а•ГІСОЛІ)І~енти Уt\раїнсько"і 
Тссп:оДарсьІ\ОЇ АІ\адем-ії до{,ре nідомі. Найf.-ідьше праuює тут а.rрономів та eRo-

r Н·ОМіс:rіІВ-коопе.ра.то·рів, хоч не f·I}al\yЄ 'lie.ii~ а1ССОЛЬвентіn інших nідділів АЕад:е•:\tії. 
f.Bci во:шr .працюють Bl}Re .п.е·к.ілька літ та л-нт:а:за..JИІ не тільки ріВ1Н'ОІ1а:Ртну праню 
f ;3. а(ооіJьіз•е':Н11а:\Пі. іНШИХ ПО,Іі.f:ппх ВИСJІ\НХ ІlЧ\ЇЛ, а.л.с :to ТОГО П01\'33а-JІПrСЯ добрІІ:\ПІ 
~:rp·b~ta;r.я:.нa.~иr та орrалізатсра~пс' :Майже n І\ожній ;з в·аіnих установ працюють 
!::·aГIQOЛЬB•elf1'rJI . А:к.аде··~tії, . є· :вон~и таr\ у краю, як ·теж. і в це·нтральн1'х ycтa'ILOnax~ 
і··<(Сі.тіЬСЬІ\~Й Госrіодар»,. м:а•С.ЛС·СОЮ:З, ·Реmі;зій:ІПІЙ r.ою:З Укр. R·о·операТИІП ~tають J{ПХ 
!:аrсо.лі:-Вен:тjв ·пр-и: П1)аці па в:v.:зна!чних )~~tСцнх, Пoni-roni Оою3П Кооператив, та Фі
;;ліl. «'Сі.ЛЬ"С~ш):rо. Тоооо,1аря>> і ~:i ... l.;riлJr: іу!асдtс:оюзу ·t1ачат.ь · цих ·.-а;fсо·,,.ІІ>І~еfі'Тів ·прп·· 
! JНодщrній tграці ла пер.Ефе·рfї.' І І~сІод'и вюли еапсrв·няю-ть .с:ноє 3аuда.н;ня в ко,.к.Н:ому 
і раа;зі. R·e: rj рДJ-е,. :HiJK. ін!Щ, . .Я І\ і Г·СКі~ІЧ·Іr..rtц :ЧYj~~l :ПЙ~ОІ':Ї- '(е~.kічлі ·,іnІ~ОЛІІ.=· :1а .·KQ;PM: 
.._по~с Т~·І\. ·тq · Акад-е~tія попоnнила ряди на.ІmІх фахіnці·n у І\р~ю но·n~1~1и _cJf·J!a~t~ 
·тd. цпм дала можт:шість роr.зниІНути·сл пеод·ні:fі :rілянці .нашої Іvраєnої праці . 

... Тому -т~ж тр~r:.а лоnітатп і..чіціятв..в-у <<·nі.тrьськоl'о Господаря» та інших 
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наших устаноо, що рішІJІло створити Ко~Іітет для допо:м.оги АІ\адемії, який 3ай
нлвся би з·бираннл.\І потрібних фондів через вербовання членів до цьоrо Това
риства .(Прихильників УГА. Ред.) на західщ·их 3е.мллх;. Ми обов'лаані тнІМ більше 
де: roro, rцоби помогти Ан.адЄІмії, бо Ц абсольвеІН·1чІ . працюють якраз для нaririix 
західн.их З€ІМ•ель у вел;иі!\оо~tу числі,· а :\tайбутні наші лора·ці ТаІ{ у ділянці тех-· 
ніки, як і еІ{ономін.и, вmш.гатn.муть на 6;удуч~ нових сил, ЯІ\.ІUХ на.м не дас·ть ні 
одна чужа Шl{ола. Тому nідде.рїІ\J\а Rраю у цій .onpruвi нео-бхідла. А вона буде· 
велиною ·моральною n:іддер.ж.rюю для твuрців і працівників Аr\аде~tії, ЯІ\і серед 
небунало на.я\1\JИХ матеріЯІЛЬНlІ'Х у:м·овин творять у·краm.ську технічну науку, ко
І;иетуюч:ись с·пІJнr.ят.m:иJJнr.~І:и у·~Ю'В'ІІНа,:\tИ nраці в Чехословацькій Рее-.пу•бліці». 

«Новий Час» (Львів з 18. У. 1932 р. ч. 106) в с-гатті під заr·олов'КОJІ «Ш.ля
хиJt духово·і co6ap1tocтu» мі я\. іншим пише: «Ця зослужена Висока Школ•а (У І\ра
і"нсьr\а Господарська .Ака.д~tія. Ред.) ЯІ\. ІВ СІ\Л~ді сво]~ професо-].Уів, так -і в ла--· 
пах сту де11сn~а, ЗQсередnла У :країнців із Вел'ІІкої Україн'И і з ГаJІИЧІПІИ, Во-.лині, 
3сденої Бу·КQІВИНП д;а.!lеl\ої Ry~ra.нi і навіть почасти з Зеленого Кли'Ну. В 'ііс.ній 
співпраці ця ла.ша націона.л·Ь'НО свідома інтеліrенці'Л, nереборююч-и всі n~ре
ІШtоди, роовпнуm широ·:ку ar\uiю підготов·R·п до uід,будови українського rоспо
.J.арства. та 31Іа1ІЬ». 

А.мер.1ІІ\анська «Свобода» (Дж. Сі1~і 7. \ТІ. 32 р. ч. 131), опrпсуючи перебіг· 
І(ІБі.пейного свята Акаде~Іії ~1іж іншп:~І аа:вважує: «Ц~;~й ювілей :\1ШВ да.леІ\О ши·рmе 
значіп11я, ніІІ\. свято в нор.~Іальних у.мова..х ісrну.ючої бу дь.н1юї, хоч ·б в і1 занадто 
заслужеІІої, високої ШІ\о.тпr. Це було передовсі.м · uaцioнa.71J1le свято гноблеиої й 
утuс1еуваиої ворогами україис'ЬкиІ кул'Ьтури. Це 6Jів oдuu з доказів иашої до
арі.лости - доказ, що h·ул'Ьтурио uaut иарід стоть 1и1 західн.ьо-европейс'ЬКО.1Іу 
ріви.і. Це було овято 1:-ашої придатнос'Ги вл-асни~tн інтелектуальн.п.М1І силами,. 
Сіез опеІ\унін, будувати те-оре'mJчні підва.JПІІН·И техні ч1rого іі rоспода~рс-ькоrо роз
nи'ІІ\У у.краЇНСЬІ<ОГО Народу». 

Та jJ\. са.м·а rазет.а в передовій crra.тri а ДJІЯ 13 червня 1932, ч. 136, під аа
r.;лсІJн~о~t: «Своя шко.ла ua свою зeJt.lliO», пrише: - «Вже батато· nтюа.лося про 
десnтлітніН ювілей УR1раїнської Го.спод!арської Акаде:\tії в ·Подєо{1-радах. Бо mot~eж·· 
не писми? Це ж. пер:ш·а тоrо роду українська ШJ\оОЛд, ств-орена в ваJкких умовlІ
нах е.міrраJІ'ГСЬІ\•ГО .ж:игrтя. А до того істнуюча на чужій зе:\Ілі. :Н:ол'П n та.ких об
станинах ота Ана.де:мія ~юrла nовстати, розnиватись і ді•стати nід чужих учених 
прпюrання дійсної науІ\Ової ін'Ституції, то це неабинкий І\ультуrрнпй на:m здо~ 
(і_УТОІ\. 

І щоли з тої Акаде)Іії влі1tшлп вже понад 500 ун.раїнськлх інженеріn, то· 
це те·ІІ\ не~ТІІІІ\ІІЙ плюс, коли думаемо при ТЇ:\І от хочби про господарську роз
будову нашого ка.рю і про власні спл~и. To~ty вже навіть ті арrумеонти промов
ляють аа те, щоб доложити :всіх зусиль, щоб Укра.їнсьrtу Гооподарську Ака.де")Іію· 
в;(ержатп :при ж.итгю, навіть у ті~І ви.пад.ку, І\олиб тята.•р цього вдер·жання ці.л1\О
ВІі'ТО вп~гв па п.лечі уRраї.нсьІ\О·ГО на:роду. І то~tу зазив знайти 'Гри тпслчі сві:ю
)ІПХ rро)tадян, І\ОТрі .погодиш1vся б п.ч·атити річно по 10 дол. на вдержання А:ка
де~tії, .повинен анайти якнайширший відrо:міп . 

... ·ми не смі~:м·о доопу~тпти до. ліRвідації Української ГооподарсЬІ\ОЇ АІ\аде-· 
~1ії в Чехосла ва ЧЧ1Ші, але разом з ТІВІ )t1f має~мо с-тавитп сп рану так, як її вже·. 
поставІМи наші браття на 3анарпа-гсьr\ОЇ Україні коJПІ проrолооим: «Українська 
ГосподаJрсЬІ\а Академія м.ає бути на 3а.карпат:rю». 

«Народия ВоJІ,я» (Окрентон, 14 червня 1932. ч. 67) пише: « ... На всіх окуnо-· 
вnнлх чужпнцп~пr українських зе~rлях, ук.раї~rеькі високі школи й nооД'И'ІЮкі Rа
тедрп в універентт-ах знищено (у Чернівцях і Львові), а на BeJIIИil\.i:tt Україні в· 
т~хлічнлх ІІІІ\ола.х ше й досі паJІує російська мова. В це-й час у.країнські і~Іі
rрnнти у ЧехословачЧ'І-ІНі створили ової :nисокі школи і між. ни~tи найвизнаЧ1Іі·mу 
- Подоє:брадську Академію . 

... УГА уже дооять рок.ів виконає велине аавда1Іня - готує буд:івни!Чих· 
уr\раїнсьrtого народньоr'о государства.. Оотки інж.енерів-уRраїнців покЬгrил:и дю' 
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Ш~\олу і -ба.rато а них винвили с.е-С.е доuрими працьонниІNtми ... Нц, ж:аль, дальша 
праця Академії стоїть .під заrрааою ... ·Коли б украї11ця:м удалооя вдержати свою 
.єдину теХlіічну ш:к.ол.у, то це бул.а·б найбільша аа-слуга у шашої еміrрації nеред 
українсьІ\ІЮ{ · народо·м на довгі де·ся·тr~:· роІtії,В».-

«Каиадійс'Ь?LUй Фер.'lер» (ВіІтні;аеr Ман. 1. \rl. 1932., ч. 22), пишучи про 
10-літню чашrість Академії, та І\. "Поя-снює лричи:н11 її роавитІ\У: « ... Жадна аа
бор ча рука чуж.их сил не в стані .пришинити то:го органічясто потяrу до ообор
RОСТИ нашої Н·ації, JUtий в лоrі чни.м ІВисно·вr\ом поотуnу національної свідомо
~ти серед народніх ~~·ас. Поvr6авлена МОіІ\JLШвости об'єднано працюнати на будь
ЯІ\ій часТ1іні своєї рідної а·е;'\tлі, УІ\раїнсьн:а ·еліта аі всіх українс.ьІtих ае1.\tель ві
д1бр&Лаоя за кордон для того, шоб там започаТІ\увати uідра~1у деІ\ЇJІЬІ\а огн-ищ 
украШської науІ\.И 11а високої освіті» ... 

RанадійсьІПІ1і «Украl·исмL·-ий Голос» (ч. 23) у.міс1·ив дуже гарну сrаттю -
<'Нарід - собі», в ЛІ\ій незвиrч.аЙ'но ціІ\ШВО С'Іюляриаооо:но цю aaoa~lY, маючи· на 
:увазі дальшу до.лю .под: 1брадс.ьІюї .політехні.км. Аnтор слушно запитує й вdд,по
відав: «ROJLи АІ\адемія nп.аде, - хто буде ВИJППІй: ми оамі, чи хтось ін:ший? -
Ясно, що J~u самі!» То.му він 3a"hJDиrнa~ всіх до праці, щоб У. Г. А 'була нрято
вана, до1о1 Щ•е не пізно. «·М~к муси~t:о ш:rиІ,:що рухатися, му·с.И'.\tо зОwрати най.мен
шwй гріш, ,a.me від ус.і·х і ;nJ>ІИ всіх н.а.годах, ·а тоді .і\НІ н•е .rпІ'Ше о.дну ооою Акаде
~rію абереже.м·о, а ще й десять 11ових пос'Т1аВИ~ІІО» ... 

Евроnей·еькпй І<ореоп·онденrr ші'І\аr.сьr<ої гa3e·rn «Січ» (ч. 14) в ціІ\аnій статті 
·<<Свято і Вудиі», трактує це ca~te 'Пи-ган•ня, ясно Ісонкр·ети'3уючп йооо. Отже про 
.збереження У. Г. А. -каже n1н, «МІЗ.Є. ... дум·атИJ не а6страктн~ий «українсь·клй на
р~д», а RОНRретно ІЮЯ\.НИй а нас: лрофеоо·р і хлі6ороб, св яшенник і рооітн:ик, лі
нар і .адв(}Ікат, фарм•ер і 1\'Оо·ператор, урядовець і купець». «ОnІрава подвораде-ької 
Анадемії - читавмо ДJа.лі - одна і-3 слран, що стоїть на неmпсому іст<>~рично~ІУ 
шллху, котрий стеJиrтьм перед Укра.їнськи:м н:аро.;т;о.:~І ». Ота·Т"Гя І\.Ї 1Нчається за
дл.ИR·ОМ до ааокеавсьнrих побрtаТИІ.\ІЇ:В: «Теп:ер черrа за на.ШІІІ.\t'И У'l\.раЇН·СЬІ<ІИ·~Іи аме-
риканоьк:и~trи ор.ганіаацілмп»... . 

3 вели.к.и.м· оохоплекнл:м арю У. Г. А. nипн~ в «AJtepu·цi» (ч. 83) моло·дий аме
:р:и·канськ.ий ае.мля:к, п. Аитін Лотовu1t, що недав1fо 'В'ідвідав її. Ось к.ільк.а уривІ<ів 
.з йоrо н.езв'Ичайно ціJ\ав,пх ·с'Поотережен.ь: 

«СЬОІ'ОД1ІЯ ·пи.шу 3 одуш·еменн.rі..м. Я н,айшов у.краmців ідоолістіn. Не таких 
ідеалістів, що сидять і с.nоді~ва~отьея rн.айкрасшоrо, а.ле таІtих що ідуть і вrико
нують діло. Сьогодня я вrі.двіJІJав решТІ\И УкраїнсЬІ\ОЇ ГсІСпода'{Ю-Ь1\ОЇ АкадемН в 
Подебра,щах. Це дійсно М'ОЖ.е ·3ачу дуватп, що у.краївці ;'\ІОж.уть :мати та.Іrе випо
-саДїкення в чужій державі. Та·м: 6ач'Ив я донолі мате:рінлу, 1до6и ула"дl!ти yнiвep--
CJJ1'err навіть в Америці. · 

Найцllіавійші реауль'І'ати праці студеитів. Я -бачив там арх'ІІ'rектура.льні ри
.с;унки, вrJгконані у Та.J\ИХ подtро.би"Цях і а таною неймо,вірною терпелиnістю, що 
таІ\ИХ праць годі по.диба.ти в А.\н~рrи:ці. Я в AJtepuцi .м.ав иагоду оглядати поді6иі 
-праці, але ці в Украіис'Ькій Гос·подарс'Ькій АкадеJtіі 6ез перехва.л/юваин.я треба 
nоставити вис1ие. 

А всі ті праці вивоrнані у в.ідношен:ні до України, її териrrорій, ріІ\, лісів 
і т. д. Праці ведуть в т.ак;иrй спосіб що ІWJІІИ студвити покіичат'Ь иауки, воии ие 
'7i.д:lJKU до6рі іижеиіри, a.!lre також украііиці з до6ри.м, і потрі6ии.и зиаиил.•t. Цей 
виШІ\іл мав 11а :меті створити опеціялістів, но..тrи Україн:.а стане оа~t.с'Стійною дер
жа,вою і бу де їх потр~бувrа""Dи. 

Хочу зазначити, що тамотлі украї:н·СЬІ\і .студенти етоять висше від чехів. 
'Там є кількох ч~ьюих професорів, котрі це заявля.ють, додаючи, ІПО ук1)аїнці
·СТУ д·еІІІ'ТИ працюють з одуш·енл·ен.ня~t, бо ~t·ають перед еаfіою до здійrненвя r.е
лІп~ий ідеал ... 

Я ра.див би ·іВІерпкаясь.І\:И.\1 у:І\:раїнuя.м, ІПО їдуть ,1о Европи, ПС{?.ту'ППТИ до 
Подвбрад, оглянути А"К!адемію, т-о :\tоже більше чулись би українцями і 6у .. 1и 
1'Сl1ді ·СВОЇ.\f націооrаЛ'ЬНW~І імене~І» ... 
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До цієї статrі редакція «А"wершки» долучила ота.ку прим1тку: «Від wбе до-
даємо до цего листа, ·що lleJ>me кождий повлнен його прочитаrn. " 

J\. друте, СЛіД би ДЇЙС.НQ 18.МrерИ'КаНІСЬ1\И1М У І\JраЇНЦSЬМ Призад.У'МІ8.ТИ'СЬ і бJІИЗШе 
з.аціьав:И'1чrсь тією виоокою культурною усr.а.новою, лку створпіllК українські пат
ріоти діла, праці і труду, ва rеміrрації в чужому краю, не для себе і не длІЯ 
с.11анп~ а.л.е для У:краІІrн». 

:Уж.rородськ.а «Свобода» (22. У. 1932 'Р., ч. 20) в передовій отатті nід 3а
головІЮМ «Українсь:юа ГооподарсЬІ\·а АІ\аде.~tія .має бут!І на Підкарпатrю», пише: 
«Академія власне не в вже пш.о.Jюю е:\tіr-раційною, нужпою метою якої ·бyJIJO -
оr)СлуЖИ'ШІ в rnepшy чергу е~tіrрацію, а є вже школою всеиаціо?tал'Ьиого аиа'Чі1l1tя ... 
••. ЛІJІ:Ш ОДИН ЛОТіЧlfИЙ і ЄДИ'.НО ДОЦі.ЛЬНІfЙ D·И'Хід ВИДІFМО 3 ТОГО ПOJLO?ReHHЯ, В ЯІ{О
~tу ·зараз а.нахоД1['ТЬОЯ У:к.раЇ!Нська А.кадемія - с.е переиесеиия її на нашу юраї.ну, 
з замку rороля Юрія в По.Щ}брадах до за.міК.у 1\.орятовича на Подк·а1рп. Руси. Чи 
не •була б сія icтopu1tua nодія аrаписана золот.ими літерами до книжки чесько
украЇІІ'Ських анООJІІН~ Ми ж-адаємо nереселення до нас Укра/іJІ'Ської Гооподар
сьмї АЕа.демії». 

«Сід,'ЬС'ЬКий Господар» (Льв·ів, 15. V. 1932 р., ч. 10) пиrше: «АRадеrмія nрп
чи.нмася до знаЧJЮrо поширення .ІМ.УІ\о;вої та фах'Ов.ої лі'терату;ріИ' н МІQІВі укра
їнській. Boora, н.арешті, зробmлас.я м-оже найбільшим оргавізуючим це.нтрО'М укр. 
інтеліr·енції ааІ\ордоІЮм. Вона аадово..льнює потреби .не лиш•е еміrрації - свовю 
дія.JІ:ьн·оот.ю, во·на обслуrовує цілу націю українсь1\У. Опі.впрацюючи з ріж.ноrо 
роду чужи.нещьк.имп наувов'И'М'И ус.'ОО.в:оnами, вон·а лричmmлася до широк'Ої nро
nаrанди нашої націон.альвrої ідеї. Для чу.я\Іинціn вона є ЖІІІВ1И·І свіДІ\ОМ І\У льтур
ної дозрілости mmo.ro нwро·ду та йоrо на.ці·ональної окреміru'ІЮСТИ» ... 

«Кооперативие Мо.до'Чарство» (Львів, в ч. G, 3 1. червня 1932 р.), інформу
ючи nrpo ч:ишrість АІШдемії, констатує: «А.к.адемія розвШІула nродуктивну діяль
ність, даючи цtані надбатrя всьому укр~ народові та СТВІQрюючи культу•рн.mй 
осередок фахової оовіти... 3авд.ан.нлм УкраЇ!НсьІюї Гооrюдwрської Академії в,и
шко.mити 'Георетпчно й практично аrбсоJІЬвенrrів, ЯІІtі зумі·JШІ ·бп самостійно nра
цювати на полі еконо:\ІЇЧ'ІЮі'О відродження. Це завдання никовув А.кадемія з 
noВII'Im успіхо~І. 

... 3а цей величе-зний і усnіппrий вклад праці .належ.иться А:юадемії nовне 
приан.ання. І це при3на;ння nисr\д3ала українська На.щія А.кадемії з :наrоди свят
к~""Вання першого Ш дооятиmття» ... 

«Тризуб», JІІуІ\аючи ·причин уопіху й внутрішньої сили АRад~мії, кооста
тує: « ..• rроМаДСЬК.ИЙ ІПЇДХіД ДО С.П'J)а.ВП, pi'ШyttlfЙ ро3рИ:В З 'ТаК ЗВИ:КЛПМ ДЛЯ СТа
рИХ, «ооравжніх» виооКІИ'Х шкіл фориально ... байдужл~І віднош.еннЯІМ до студента, 
був, є і буде тією тнr.rомQЮ рисою, що ста~вить Аr\адемію, як шкільний заRЛад, 
на цілком ос.і•бне мі·оце... В ідоологі чній та пракТИ'ЧJІій оп лі цих прИ1Іци.пm, 
в н.пх і лише в ШІХ, Леt.Я\ИТЬ ·rоловнз. прІJІ1ЧИТНа успіху Академії, як школи, секрет 
її життєвих осЯТН!ень. ПратдJИ'В-и:й патріотизм, патріотизм -буден:ної праці, ске
роnамий до однієї мети й nідготовки дооnідчених старп:m:н:ськ1ІХ ·:Кадрів тієї ар
мії, ЩО ВПВО·ЙО'ВУВаТИМе 1'СЮПО.д;арсЬ1\О-ТеХ'НіЧНУ ІВід•будову УІКІраЇіІГИ, - ОСЬ ТОЙ 
стим'Ул" щ:о ніІ{ОЛИ не зpaдJitynraв проІВодирлм Аr\адемії, . що надшвав усім ци:м 
пращівникам сили і oxєrm до дальш-ої mраці» ... 

«Літ. Наук. Bicтuuu» (Червень 1932 р.) в С'Татті «Подєбрадська Ачаде'Міst» 
за підппсо.м Бувший студеи.т, харmt'І'ерооуючк повстання УГА та її окреміш
ности, каже: «АкадеJм-ія поІВС"МЛ-а дуже ХутІ\О зі сво1м:и ллбараторіями, І<а.біне
таі\rи, приладдям ... Ми заJІадrго ·бул;:и <С\t:•атеріял», шоб побачити десять літ Ака
домії - «З >боку», очима обсерватар·а. AJDe нrавіть і нас часа~rп вра.тало в.инят
кове вwдовпсьr<о тоrо, m\. росла по ллбараторіях, тrо авдиторіях, по креслі•рках 
- людс'Ь?Са особистіст'Ь; як з шорсткоrго, часом примітивного «'ЧОріНОWШІОГО» 
}rатеріялу з К:ожним впкл.адо~r, іооmгом вое виразніше формувалася постат'Ь, 
з'являлись нові грані, вові роои. RaJn-:y, звкчайно, не щю старих студентів, що 



32 

потра.п1fли до АІшде.мії nісля ВИ!мушеної перервІИ - ·ЗаІtіІРlИТИ освіту. Ка.жу про. 
той " чима.mпй відєоток студенс·nВ'а, що форсував матуру чаоом рівнобіж:но аі 
студіями на першім курсі (вільним-и слу:х.ачамІи) Академії. 

Океn'ШІ'І\М ск•аж.уть, що ця доовідн.а с.тація, · лІЮю 'була АІ<адемія, чаоамп 
М'ОЖе НІ8Jбира.ла теnллрного характер:у. Роаrміється, що А1шдемія в;и.рос.ла на 
спеціяльно обробленому rрунті. Але все .ж. на цім !'рунті в:mріс міцно наси·чен.ий 
культурою осередок ~ра.1вж.ньої (мО'ж.е й лябО'раторіЙ!Но вифор.моооно1) иаціо
па.л/ьnоі іите.л,іtеttції, щ~ ним ·бул·а р·азом з nодєбрадоькою украї.нсьІ<ою кольо
нією, АІtадемія. 

«Кооперативна Респуб.л,иха» (ЧервеJ.Нь 1932 р.) з лриводу доо.ятиліття Ака-· 
демі 'ІІИ'Ше: « ••. В А1ш,щемії, mt і в інших вип~их шмл.ах на чуж.кні, знайшла 
можність ро;mитку вільна й .незалежна укт)І8.ЇJНСька тІаУJ<а. Тут ВІJІОСQ'валисл пові· 
кадри ун.р. інтелd.rенції - 1lЇtCJiя тоrо·, як. не анайшлося для них .місця на ріДІ-І'ИlХ 
зе~1лях. . .. 3а.сл.ути АІшде:'ІІЇЇ Н1а :пoill.i уІ<.раїноьмІ науки і перед ук'Раjнською на-
цією mкі велш<і, що їх не М()ЖНа ані д<>кладно представ.ити, ані на.леж.но оці
нити в KOpo'IUQI·X з конечности ж:урнВ>ЛЬних ЧJІ газетних статгях. Вон;и че·Іtають · 
БЖ.е СІВОГО ДОСЛLДІПNt, ЯКИЙ 3 іНОВНОЮ 1\ОМПЄ'І'едІЦЇЄЮ. Б3ВСЯ tб за ЦЮ праЦЮ. • • .Jдел 
аа.сн:увамня рідної ук,ра.нс·ьІООї ВИіСОІ<.ої політе-хнічяої rmtoJIИ на чужmrі повста~ла, 
~1.а·буть не .припадково, в найбільшо-му і най-кр,ащ:е зорганіаова'Ному ооеред1<ові 
українс.ьІ<ої оаборницьк.ої rеміrрації з у~іх аемель У·н.раЇJІІИ - там, де ·бул,и nci 
дані, а nередоосі.м політичні умов.и ДJІІ.Л Гf 'JІ0ЗІВИТІt.у: ·IIOBJI\8, овобода в правдивій 
демюхратії, - в П·разі. . .. Не будем{) на цьому ,місці зуurnнятиоя хочби й над са-· 
мимти в.ислідам!И доо.ят.mл:ітньої .n1pa.ui УГА, ·roбro повторювати 'б. м. те, 1f1I0 Ідо 
птюа.ла в:же ціла JJ~a.шa лреса. 3і свого обов'язІ\У не можемо одначе без особли
вого підкр-ес.rnення поми:нути roro факту, ЩІ() Укр. Гооп. Академія ·була. тією 
ШІ\.Олою, що до оое1пr 1931 ·р. дала нашому народові 148 молодих інже;нер[в-е-1\О-
н·омістіn, ~-з котр1і!Х не м:але trиoCJio ·працює на зlil:x.-yitp. землях, зооі•бна ж в коо·пе
рації, - та не агадат.и ПОІВ·аж'JІ1ОfІ'О ріІЖносторон;нього нау;коооrо доробку У кра· 
Шської ГооподарсьRої АІ\~а,щемії, а зокре.ма в ділянці 1ЮOIIIeparmrniюro анан:ня». 

Той іІ\•е са~пrй ж:урпоал ;в незвnчайно ІГарній cтarrri Д-ра !і. lСо6ерсь1сого -
«ПодеtбрадсьR.а Політе:хlНіКа» (VII-VIII, 1932), яс-краво зм,альоную:ч:и все1tа1~іо-
наАьие значіlrня У. Г. А., робить такий виюноооІt: 

«3робJЮно оо 10 літ ве-личез.не діJЮ піС.JІіЯ П'J.ЮГрамйІІ, mtміче:ної в перших 
рок:ах :по роз:~омі. Воно, це діло, ще далое:ко не докінчrоІе і rо:му буоJЮб на.дави-
ч.ай:ною ШІ\одою для ун.раї.нської опраБІи, ЛІtби сталюся те, у п~о не хочеться й 
вірWDИ, щоб Укр. Гоопод. АІШдJемія м.а..rnаб піДJІЯГ'Dи ліквідації! Не. хочеться ві
рити тому, оо вона така іПОТрібна, не хочеться й допустити ,щІQби ці куль-· 
турн-і надбання і rой моралький на.пітал мог.mи впМ'!ГИ jюерт.вІQю гоооодарсЬlюГ 
крізп. Чи не найдетьоя МІQЖЛІивости ~ереН'ООТП Академії туди, де вона тепер· 
найбільш пютрібна - на етноrрафічну українсьІtу терwгорі!ю? 

Академія - це нині всеухраіисьха ·культу:рна цін;ність. Щоб там не ~було 
колись і десь - С'Ьогодия во1tа - це добро Собориоі Ухраіии. Ми МУJС'ИМО її під
держаw. Віримо, що її учwrельський CI\Jmд, mvщo вдасться Академію· удержати, 
виховуватиме й далі нашу :мІОJІодь на онЦ~10мих у.Іtраїнськпх гроrм.адян-ообоР'НИ-
ків, вірних украЇlНськи;м: 11ооалежніИ'ЦЬR.ИМ і демократWЧlffім традиці-ям, так, як: 
вон.и й досі одуmооляJІІИJ Ахадемію у МУ'J)ав:л:иній праці». 

(Від6иттс а «У?Сра.іис'Ь'ІСОго 11tжеиера», ч. 4, 1932 р.). 
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