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Добра школа та,
яка більш нагадує
сім’ю, ніж школу.

К. Ушинський

ВиДання Дрогобицької спеціалізоВаної школи і-ііі ступеніВ № 2

Учень року
ільницька анна-Марія  8-б 
Мак ігор   9-а 
стецко Марта   9-а 
котик богдан   9-б
роговик Марта   9-б
Михаць уляна   10-б
новікова тетяна   10-б 
колотило лілія   10-В 
Мороз уляна   11-б
пляцко олена   11-б

лідер року
шалай Марта   11-б

Клас – лідер
7-А 

(кл. керівник – кіліян о.і.)
10 –В 

(кл. керівник – солодухіна л.В.)

премія 
ім. Корнелії мельникевич

колесник назарій   11 -б

премія джорджа Фінлі
гоцій олег   8-а 
касперська Мар'яна  9-а 
Владика ігор   9-б
рахель ольга   9-б 
бащук уляна   10-б
урдей наталія   10-В
ячечак зоряна   10-В 
гірша ірина   11-б
кравців руслана   11-б
шалай Марта   11-б

премія ім. михайла попеля
зелінко андрій   10 - б

премія 
мирослава мариновича

саган анна   11-б
Чайка іван   11-б
 

премія ігоря процикевича
заревич олег   11 - а

актор року 
Василишин анна   7-а
галяк Юрій   10-а

танець року 
колотило ілона   7-а 
пруський Володимир  8-а
галелюка Юлія    11-б
галелюка галина    11-б
гірша ірина   11-б
регей ольга   4-В 
здерок Вікторія   6-г 
процикевич ірина   7-а 
кучер андріана   10-б 
кушнір Христина   10-б

пісня року 
громоцька Марта   1-В
Мисів Марія   2-б 
лазорко ольга   3-а
ільків Марта   4-В
Хлопецька Мар'яна  7-б
гордєєва соломія   8-В
басараб Михайло   9-а
качмар іван   9-а 
грабовська олеся   10-В
колотило лілія   10-В

Художник року
качмар іванна   6-г
бащук уляна   10-б
новікова Вікторія   10-б 
Максимів оксана   11-б

технік року 
андріївський роман  7-В
каленич Володимир  7-В
Мак Володимир   7-В
панасенко андрій   7-В
комарницький Михайло  10-а  
буга андрій   11-б
панів Василь   11-б

спортсмен року 
козловський Максим  8-б
сенюх Вероніка   8-В
Денека олег   9-б
карасевич Христина  9-В
Чушак Максим   9-В
Василюга Марта   11-а
синьківський Юрій  11-а
крілик Володимир   11-б 
романюк Юрій   11-б
пашко Юрій   11-б

із 2-го по 11-е травня 2009 року 
десятеро учнів 10-их класів (Дяків На-
талія, Урдей Наталія, Михаць Уляна, 
Ячечак Зоряна, Новікова Тетяна, Но-
вікова Вікторія, Бащук Уляна, Зелінко 
Андрій, Авжецька Ілона, Кіліян Хрис-
тина) та чотири вчительки німецької 
мови (Джура Галина Іванівна, Олексин 
Людмила Петрівна, Веселовська Тетяна 
Анатоліївна, Куньч Ірина Степанівна) 
Дрогобицької спеціалізованої шко-
ли №2 мали велику честь і радість 
знову побувати в німеччині і взяти 
участь у міжнародному екологіч-
ному проекті на тему «тиждень Єв-
ропи - 2009», що відбувався у землі 
заарлянд (німеччина) за підтримки 
Європейського союзу.

До участі у проекті були запро-
шені представники 5-ти країн: ні-
меччини, україни, Франції, італії 
та польщі. приємно зазначити, 
що наша школа представляла не 
лише львівську область, але й усю 
україну. школярі та їхні керівники 
активно працювали над екологіч-
ними проектами за такими темами: 
«біологічне різноманіття», «біоніка», 
«захист вимираючих видів». учні 
об’єднались у п’ять інтернаціональ-
них груп, які складались із пред-
ставників різних країн. кожна група 
повинна була захищати проект на 
визначену тему.

☺ Продовження на 2 стор.
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надзвичайно цікавою та насиченою була 
програма кожного дня перебування у німеч-
чині. Діти та вчителі мали змогу не лише спіл-
куватися один з одним, але й ближче пізнати 
атмосферу німецьких міст та селищ. нам усім 
надовго запам’яталась екскурсія по місту за-
арбрюкен (столиці землі заарлянд). приємні 
та романтичні почуття розбудив у багатьох з 
нас візит у долину орхідей у герсгаймі. 

оскільки земля заарлянд знаходиться на 
кордоні із Францією, то приємною несподі-
ванкою для нас була цілоденна екскурсія до 
французького міста Мец. у цьому місті наро-
дився «батько» ідеї створення Європейського 
союзу роберт шуман. Ми відвідали також 
будинок, у якому проживав цей видатний 
політичний діяч. особливо приємним візит 

до Мецу був ще й тим, що ми 
зустрілись із нашою дорогою і 
улюбленою катаріною крімм. 
ніхто не міг стримати сліз ра-
дості від цієї зустрічі. катаріна 
шле усій школі найщиріші ві-
тання і сподівається знову нас 
відвідати.

Ввечері сьомого травня учас-
ники проекту та високоповажні 
урядовці мали змогу скуштува-
ти національні страви кожної з 
п’яти країн. наша делегація частувала гостей 
українським борщем та голубцями із грибною 
підливою. як вчителі, так і учні активно співп-
рацювали при їх приготуванні. українські 
страви так засмакували гостям, що багато з 

них просили ще й додаткової порції.
у суботу 9 травня ми відвідали європей-

ську академію у м. оценгаузен. нам було 
надзвичайно приємно почути, що семінар 
проводив професор ганнес петрішак, ді-
дусь котрого був родом із західної україни. 
а ввечері усі могли насолоджуватися при-
ємним спілкуванням.

надзвичайно швидко промайнув цей 
тиждень. Важко було стримати сльози 
при прощанні, адже кожен з нас знай-
шов нових друзів і залишив частку свого 
душевного тепла у чарівному місці під 
назвою герсгайм. 

участь у цьому проекті засвідчила, що 
молодь європейських країн має багато спіль-
них інтересів і щиро вболіває за збереження 
довкілля. українська делегація залишила 
про себе дуже приємні враження, і ми спо-

діваємося, що у наступному році нашу школу 
теж запросять до участі у названому проекті.

Галина джура
 і усі учасники проекту 

 «тиждень європи - 2009»

Об'єднані спільнОю метОю 
(делегація другої школи знову побувала 
в німеччині на «тижні європи – 2009»)
цікаво, що учасниками цього проекту були не лише учні і вчителі п’яти 

країн, але й високоповажні урядовці: міністр екології землі заарлянд, по-
сли, консули. уже вдруге наші школярі зустрілися із консулом україни у 
землі заарлянд паном новосьоловим і почули від нього багато приємних 
слів на свою адресу та адресу школи. 

працюючи над проектом, наші учні показали не лише добрі фахові зна-
ння з природничих дисциплін, але й високий рівень володіння німецькою 
мовою, що вигідно відрізняло українську делегацію від багатьох інших. 
а після презентації нашої школи, виконаних нами запальних українських 
пісень та танців усі присутні аплодували стоячи.

 зміни в житті суспільства, в 
житті людей –це, звичайно, спо-
дівання на щось нове, краще. Ви-
бори – це теж надії, прагнення 
кожної людини до якісних змін.

 третього квітня 2009 р. уже 
втретє відбулися вибори Дрого-
бицького молодіжного мера. кан-
дидатом від сш №2 була учениця 
10-В класу гук галина.

під час презентації своєї перед-
виборчої програми вона впевнено 

відповідала на поставлені питання, 
дипломатично поводила себе з опо-
нентами. група підтримки, пред-
ставлена учнями 10-В класу,  допомо-
гла своїй колезі впевнено апелювати 
всім супротивникам. передвиборча 
програма була детально продумана, 
що належно оцінили слухачі.

 прикро, що галині гук не 
вдалося переконати усіх в серйоз-
ності своїх намірів змінити життя 
міста у кращу сторону.

 перемогу здобула Мілян со-
ломія, учениця зош №5. Друге 
місце посів андрущакевич андрі-
ан, учень зош №17, третє – гук 
Христина із зош №10. наша гук 
галина опинилася на четвертому 
місці.

згадуючи події недалекого ми-
нулого, галя сказала: «любі мої 
друзі, однокласники, щиро Вам 
дякую за підтримку і теплі слова. 
Ви найкращі. Ми ще, знаю точ-
но, переможемо. основне вірити, 
боротись і, звичайно, працювати 
над собою.»

Учні 10-В класу

Втретє відбулися вибори дитя-
чого міського голови дрогобича
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 із 29 квітня по 2 травня 
згідно угоди про співпрацю 
наша школа знову приймала 
гостей із республіки польща. 
із дружнім візитом завітала до 
нас делегація з міста Хожув. 
у її складі були учні та учителі 
шкіл №25 та №14 на чолі із ди-
ректорами іолантою Мотикою 
і яніною Мусьов. 

 під час представлення 
гості способом заочної ман-
дрівки ознайомили наших 
учнів та учителів із своєю кра-
їною, національними звичая-
ми і традиціями, польським 
фольклором. звичайно, і наші 
учні привітали дорогих гостей 
святковим концертом, під час 
якого звучали вітальні слова 
на польській мові, українські 
пісні, виконувалися запальні 
народні танці. надалі було 
здійснено цікаву екскурсію по 
місту Дрогобичу, організовано 
свято сучасного танцю і спільну дискотеку, де 
ровесники-школярі з польщі та україни могли 
поспілкуватися у неформальній обстановці.

 побували наші польські партнери у місті 
трускавці, у селі урич біля середньовічної 
фортеці «тустань», у місті кременець, по-
чаївській лаврі. а скільки польських та укра-
їнських пісень було проспівано під час від-
починку на природі, скільки цікавих історій 
розповіли одні одним польські та українські 
школярі! педагоги ж обмінювалися досвідом, 
обговорювали питання сучасної європейської 
освіти. 

 з веселим настроєм і повні вражень 
від'їжджали від нас польські гості, і ми пере-

конані, що ця зустріч була далеко не остан-
ньою. підтвердженням цьому є запрошен-
ня для учнів і вчителів нашої школи вже 
вдруге взяти участь у Міжнародному проекті  

«Вишеградська вежа бабель», який у вересні 
проходитиме у польському Хожуві.

дарія Живчин, 
заступник директора,

 програма загальноосвітньої 
школи з англійської мови зорієн-
тована передусім на такі аспекти, 
як здатність розмовляти і розуміти 
побутове мовлення, читати тексти 
загального спрямування.

 Вчителі нашої кафедри 
уже давно думали над тим, що 
було б добре, якби ми знайшли 
школу-партнера із сша, адже 
навіть листування – це теж фор-
ма спілкування з носієм мови. і 
ось трапилася така нагода. ольга 
григорівна бутрий після від'їзду 
до сша допомогла нам знайти 
школу, яка б вела переписку і 
контактувала із нашою школою. 
цей навчальний заклад розташо-
ваний у місті сомерсворт (штат 
нью гемпшір). 

 перший крок ми зробили. 
наші учні охоче написали листи 
своїм одноліткам із америки, де 
розказали про рідну школу, свої 
сім'ї, хобі, улюблених тваринок. 
тепер лише залишається чекати 
на відповіді.

 дика і.п., 
вчитель англійської мови

Школа-партнер 
із сШа

наприкінці квітня у Дрогобичі знову 
побував американський адвокат, член ко-
мітету міст-побратимів Маскетин (штат 
айова) – Дрогобич, онук українського 
емігранта із старого самбора Волтер кон-
лон. Він обговорював питання зміцнення 
зв'язків із колишніми дрогобичанами, які 
сьогодні мешкають в америці, зустрівся 
з міською і районною владою, де підняв 
питання розширення співпраці у галузі 
зеленого туризму, читав лекції студентам 
Дрогобицького державного університету 

ім. і.Франка, спілкувався з представниками това-
риства «просвіта».

 завдяки сприянню начальника відділу вну-
трішньої політики Дрогобицької міської ради 
івана тихого містер Волтер конлон подружився 
із 3-а класом нашої школи (класовод – гоцій 
тетяна Дмитрівна). тож, як і минулого року, 
кілька годин свого насиченого візиту він виділив 
для візиту в другу школу. як проходила зустріч 
містера конлона з нашими учнями, ви бачите на 
цих фотографіях.

америКансьКий адВОКат 
ВОлтер КОнлОн У дрУГій ШКОлі

Нова зустріч із Польськими друзями

пОльсьКими дрУзями
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Вісті з 2-б КласУ
 Ми дуже любимо читати нашу шкільну газету, а ще любимо рідну другу 

школу і наш другий клас. Живеться нам добре і весело, правда, іноді трапля-
ються сумні події. Але радощів більше. От нещодавно ми обирали красуню 
класу та юних лицарів. Красунею стала Катерина, а лицарями Артур і 
Вадим. Любимо свою співачку Марічку, до речі, вона перемогла у класному 
конкурсі «Найрозумніший». Ученицею року стала наша розумниця Софійка. 
А в День сміху найвеселішими були Марта, Яна, Влад і Богдан. Часто на 
уроках читання ми фантазуємо, пишемо казки, римуємо. Найкращі вірші 
складають Артур і Марія.

вЕсНа
Весна давно уже настала,
і сонце гріє на весь світ!
природа чарівною стала,
нам милуватись нею слід!
які красиві тут каштани
Й калини ніжно-білий цвіт!
а дуб старий стоїть похило,
і вітер в листі шелестить.

марія м.

*  *  *
яскраве сонце засвітило,
Чорну землю розбудило.
перейшло воно поля,
заглянуло, де маля.
це маля таке веселе,
Що захоче, те і меле!

артур з.

До Дня матері ми всі спробували складати вірші. Дуже хочемо привітати своїх мам, матусь, мамочок та любих бабусь, бабусечок із цим весняним 
святом. Даруємо Вам, наші любі, віночок поезії.

Моя мама добра, мила,
Дуже лагідна, красива.
Вона мене сильно любить,
пестить, ніжненько голубить.

марічка

Мамо, любая матусю!
квітку я тобі дарую.
Ще й отак собі римую:
був мороз, тепер нема,
бо матусенька прийшла,
як весна.

анастасія м.

*  *  *
Моя мама - трудівниця,
руки гарні і спідниця.
Мама добре вміє шити,
ложки, миски гарно мити.
Моя мама гарна дуже,
До нічого не байдужа.
квіти садить на балконі,
гарно у нас, як ні в кого.
працьовита, добра, сильна,
Моя мама гарна й стильна!

Влад м.

як журавель любить свою країну,
я люблю матусю рідну.
називаю її ластів’ятком,
люблю її разом з татком!

Катерина

Мамо люба, мамо мила!
і гарненька, і кмітлива!
Вірш для тебе я складаю,
Ще й зі святом привітаю!
Міцно, міцно обніму я,
і гаряче поцілую.

назар

Минуло чотири роки 
з того часу, як ми вперше 
несміливо переступили 
шкільний поріг. з теплих 
маминих рук Ви взяли 
нас під своє крило і по-
вели у безмежну країну 
знань. саме Ви навчили 
нас читати перші літери, 
розв'язувати складні за-
дачі, писати найдорожче 
у світі слово «мама». Ми 
щиро вдячні Вам за тер-
піння і увагу до кожного з 
нас, за слова підтримки у 
випадках перших невдач. 
Ви навчили нас поважати 
старших, підтримувати 
друзів, миритись і бути дружньою 
командою. Ми дякуємо Вам за 
перші свята, на яких наші бать-
ки переконалися, що ми справді 
талановиті артисти!

Ми впевнені, що і надалі нас 
учитимуть добрі й справедливі 

вчителі, але завжди пам'ятатимемо 
Вас, нашу першу вчительку! а сьо-
годні ми говоримо: «спасибі!» 
обіцяємо, що Вам не доведеться 
червоніти за нас.

з вдячністю 
ВаШ 4-В Клас

Шановна Орисю іванівно!
у суботу 16 травня 

у приміщенні львів-
ського національного 
драматичного театру 
ім. Марії занько-
вецької відбувся фі-
нал конкурсу краси 
«Міс»Високий за-
мок» – 2009». серед 
шістнадцяти фіна-
лісток конкурсу була 
і наша минулорічна 
випускниця, улюбле-
ниця школи ірина 
косован. До речі, уже 
стає доброю традицією, що ви-
пускниці другої школи потра-
пляють у фінал цього конкурсу і 

здобувають там при-
зові місця.

не став винятком 
і цей рік. ірина ко-
сован своєю елегант-
ністю, щирістю бук-
вально заворожила 
львівську публіку і 
здобула почесний ти-
тул «Міс глядацьких 
симпатій».

іринко, шлемо тобі 
найщиріші вітання і 
бажаємо нових пере-
мог!

P.S.  про деталі конкурсу чи-
тайте у газеті «Високий замок» за 
18 та 21 травня.

ірина Косован – «міс глядацьких симпатій» 
конкурсу «міс «Високий замок» - 2009»

 Протягом останніх місяців відбулося декілька конкурсів образотворчого 
мистецтва, в якихі юні художники другої школи не тільки проявили свої 
таланти, а й здобули переконливі перемоги.

 міський конкурс дитячого малюнка, присвячений 195-ій річниці 
від дня народження тараса Шевченка. 2-е місце здобула учениця 
6-г класу нашої школи качмар іванна. 

 міський конкурс дитячого малюнка на тему «мова – це віконце, 
через яке людина бачить світ».

1-е місце - бащук уляна (10-б кл.),
2-е місце - Максимів оксана (11-б кл.).
 11-й міжнародний конкурс «люди людям створили таку долю» 

(республіка польща). призером конкурсу стала новікова Вікторія 
(10-б кл.).

перемоги наших художників

16-17 травня у м. стрию відбувся кубок області з кордового моде-
лізму. команда сш №2 (Мак Володимир, панасенко андрій, комар-
ницький Михайло, каленич Володимир і каленич Мар’ян) зайняла 
2 місце серед команд станцій юних техніків і 2 місце серед команд шкіл 
області. у нашому активі 3 золоті, 2 срібні і 1 бронзова медалі.

любомир Гаврилюк,
керівник гуртка технічної творчості

перемоги юних техніків другої школи
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ФОтОмиттєВОсті мистецьКОГО сВята 
“ВОлОдимир іВасюК. Життя – яК пісня”

 
 

 
     

 

     

 

     

 

 

     

 

 

 

     

24 квітня 2009 року (п'ятниця) 
 

60-им роковинам від дня народження 
та 30-річчю трагічної загибелі 

композитора Володимира Івасюка 
             присвячується мистецьке свято 

 
 

Твори Володимира Івасюка виконують 

Лілія Колотило 

Олеся Грабовська 

Іван Качмар 

Михайло Басараб 

Мар'яна Хлопецька 

Соломія Гордєєва 

Олексій Прима 

Василь Лучечко 

Валентин Смородін 

Про митця розповідають 

Галина Гук 

Богдан Муха 

Ірина Процикевич 

Владислав Кобільник 

Олександр Яводчак 

Роксоляна Лялюк 

Христина Кіліян 

Наталя Урдей 

Олег Денека 

 
Гість другого концерту – лауреат фестивалю "Червона рута",  

доцент ДДПУ ім. І.Франка, співачка і композитор Лілія Кобільник 

Ідея проекту, режисер – 

                         Ігор Качмарик 

Демонстрація відеоматеріалів – 

                         Сергій Живчин 

Художник  –  Вікторія Новікова 

                                                                               

Музичні номери підготували 

Орест Мурза 

Андрій Пінчак 

Ореста Сивохіп 

 

                     

Фото анни саган
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Останні дитинстВа ХВилини...
це рОзУмУ ВаЖКО збаГнУть,

Ми пам'ятаєм день чудовий,
Коли прийшли у перший клас.
І пролунав осінній дзвоник -
Цей дзвоник першим був для нас.
Ми прибігали зранку в школу,
Вітали вчительку свою
І дарували ніжні квіти -
Це наша шана за добро.
А як цікаво було вчитись:
Підручники, знання нові.
І цілим класом веселились,
Коли були свята шкільні.
О наші рідні вчителі,
Ми вдячні Вам за всі турботи,
Низький уклін Вам до землі! 

маліш Христина

 ось і настав момент розлуки зі школою… 
з одного боку, так хотілося завершення на-
вчального року, а з іншого, школа – це друга 
сім'я. у ній ми знаходили себе, росли, тут були 
нові знайомства, друзі, перша любов… Мені 
ніколи не забудуться наші дискотеки, мій 11-а 
клас та вчителі, хоча суворі, але справедливі. 
кожен із них старався допомагати, підтриму-
вати і розуміти нас. такої підтримки, як тут, 
я не знайду ніде.

на мою думку, для школи важливий не 
настільки той, хто добре вчиться, наскільки 
той, хто любить школу такою, якою вона є… 
а вона в нас – найкраща… навчаючись у ній, 
і сам прагнеш бути кращим.

 бажаю, щоб школа №2 завжди мала учнів, які 
прославлятимуть її. Щоб школярі не нехтували 
тим, що мають. я люблю другу школу, люблю! 
і згадка про неї завжди буде у моєму серці.

 з найкращими побажаннями 
 оксана Бендик (зозулька)

 школа… це невеличке слово викликає у 
мене хвилю приємних спогадів. адже тут я 

провела більшу частину свого життя. сумно 
розставатися.., але час не стоїть на місці.

 я щиро дякую усім учителям, які протягом 
десяти років вкладали у мене частинку себе, 
вірили у мої сили…окреме спасибі процике-
вич галині львівні, гоцій тетяні Дмитрівні, 
коваль любові петрівні. саме ці педагоги 
підтримували мене у той момент, коли, зда-
валося, увесь світ іде проти тебе.

 кожного дня я йшла до школи, як на свято, 
і від думки, що більше не сяду за шкільну пар-
ту, у мене з'являються сльози. адже я обожнюю 
школу, мені так бракуватиме мого класу, друзів 
та, загалом, усіх. я вас дуже-дуже люблю.

 шановні першокласники! любіть шко-
лу, адже тут ми переживаємо перші злети 
і падіння, перше палке кохання,. саме тут 
формується наша особистість. тож усього 
вам найкращого!

 з любов'ю 
 марічка Шепіда 

 В певному розумінні, школа – це рай. тут 
завжди є учителі, друзі, які зрозуміють, під-
тримають у важкий момент, ціла купа при-
колів, які колись у майбутньому буде просто 
приємно згадувати.

 а всім учням хочу сказати, що школа – це 
єдине місце, де за вас так піклуються і люблять. 
Дякую всім однокласникам за прекрасно про-
ведений час. я ніколи вас не забуду.

  скорик олег

  знаю, що не була ідеальною ученицею, 
але все одно люблю школу. і не тримаю зла на 
тих учителів, які на мене сварили. знаю, вони 
хотіли лише добра, прагнули, щоб я «взялася за 
голову». Думаю, вчителі мені теж вибачать.

школа – це святе. Ми ніколи її не забу-
демо.

 Хом’як Наталія

 наша школа – це найкраща школа у всьо-
му світі, яка дає найміцніші знання. Вчителі всі 
дуже добрі і розумні. Вони у будь-який момент 
допоможуть, знайдуть вихід із ситуації.

 я бажаю рідній школі рухатися вперед, 
надалі завойовувати призові місця і щоб усі 
вчителі працювали довго-довго і навчали ще 
й наших дітей.

 Нечипір оля

 я завжди прагнув стати старшим, закін-
чити школу, поступити у вищий навчальний 
заклад. але тепер усвідомлюю, як помилявся, 
адже шкільні роки – це найкращий час у житті 
людини. Дуже жаль, що учні усвідомлюють 
це надто пізно.

 Багній дмитро

 Хочу подякувати нашим дорогим педа-
гогам за те, що вірили в нас, підтримували, 
вкладали душу…

 Вибачте, любі, за те, що не завжди викону-
вали домашні завдання, шуміли, заважали…
незважаючи ні на що, ми по-справжньому 
любимо Вас. 

 Хочу подякувати своїм друзям, які завжди 
були поруч в моменти злетів чи падінь. за ці 
два роки я знайшла нових товаришів. а зага-
лом вся наша паралель дуже дружня, я рада, 
що зустріла вас усіх.

 Шульгіна зоряна

 любі однокласники! я так не хочу з вами 
розставатися!!! Життя розкине нас по цілому 
світі, і ми будемо рідко бачитися. Дякую вам 
за те, що ви є. ніколи не забуду наші шкільні 
літа, наші уроки, перерви, дискотеки, виступи, 
гулянки, наші приколи, “подоляночку” та все 
інше. я вас люблю!

 заревич олег

11
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бУВ КОЖен ще ВчОра дитина,
а заВтра В незВіданУ пУть.

ось і минули шкільні роки, які були найщасливішими у нашому житті. напевно, всі з нетерпінням чекали закінчення школи, випускного 
балу… але хто б міг подумати, що в останні дні у стінах рідної школи ми будемо плакати, плакати через те, що більше кожного дня не бачи-
тимемо один одного, не прийдемо на уроки до наших вчителів, які кожен день навчали нас чогось нового, життєво необхідного. тож низький 
уклін Вам, дорогі наші наставники, і подяка за все те, чого Ви нас навчили, за любов, яку ми постійно відчували з Вашого боку. не тримайте на 
нас зла, пам'ятайте про наш випуск тільки хороше, бо і ми Вас ніколи в житті не забудемо. Ваша праця – це щось неймовірне і дуже важливе 
у житті кожної дитини, кожного учня, тому і надалі будьте такими хорошими педагогами і людьми.  Щира дяка Вам від випускників.

Учні 11-б класу

 8 травня цього року в нашій 
школі відбувся День танцю, в яко-
му взяли участь учні 2-х та 4-х 
класів, що навчаються бальним 
танцям, та ансамбль танцю «FREE 

D A N C E » . 
свято було 
я с к р а в и м 
(в прямому 
сенсі слова), 
адже був за-
прошений 
професій-
ний освіт-

лювач роман ярема (до речі, він 
є нашим колишнім учнем, вихо-
ванцем гуртка технічної творчості 
л.М. гаврилюка). 

 пам'ять вертає в далекі 60-і 
р о к и , 
к о л и 
танцю-
в а л ь -
ний ан-
самбль 
сш №2 
м. Дро-
гобича 

репрезентував своє мистецтво 
на львівському тб – а тоді ефіри 
були тільки прямі. а згадаймо 
70-80 роки, коли в побут увійшло 
поняття «бальні танці», а з ним 
разом в кожній школі (і в нашій 
теж) виник колектив бального 
танцю з чотирьох груп – за віко-
вими категоріями від 8 до 17 років. 
і кожного року були, так звані, 
внутрішкільні, а потім загально-
міський концерти. 

те, що відбулося 8 травня в ак-
товому залі школи, було першою 
спробою відродити хоч і давню, 
але дуже позитивну традицію. 
напевно, не треба нікого пере-
конувати в корисності занять тан-
цями: ритмічність, координація, 

розширення емоційного світу і 
вміння спілкуватися, причому не 
тільки вербально (словесно), а й 
пластично. а це в наші непрості 
часи так вагомо. не можна не зга-
дати добрим словом адміністрацію 
школи, яка попри всі складнощі та 
негаразди в бюджеті, знаходить 
можливість профінансувати міні-
мально необхідний розмір викла-
дання – одна година в тиждень. це 
зовсім мало – але інші не мають і 
того. тому сподіваймося, що тради-
ція все ж таки виживе і відновиться. 
на користь і радість всім – батькам, 
учителям і, головне, дітям.

 йосиф Карпін, 
 керівник ансамблю “FREE DANCE”, 

 організатор дня танцю

ВіднОВлюємО 
традицію

Фото бориса петрайка та людмили Урдей

11-Б клас
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Щороку в нашій школі відбувається декада 
екологічних знань. екологія – наука про взаємо-
дію живих організмів із середовищем, в якому 
вони проживають. Численні зв’язки у природі 
вивчають найрізноманітніші науки: біологія і 
хімія, географія і фізика, астрономія і матема-
тика. цього року у декаді був задіяний предмет 
християнська етика. Чому ж? бо екологічні 
стосунки не можна розглядати поза межами 
людських стосунків. папа іван павло іі чітко 
вказав, що поганий стан екології пов'язаний з 
глибокою моральною кризою людини. 

 назвемо хоча б такі факти. за свідченням 
палеографів, на території україни ще кілька 
десятків років тому налічувалося 65-71 тис. річок 
і струмків. на сьогодні їх залишилося 22,5 тис., і 
лише 5% придатні для споживання. значна кіль-
кість річок, особливо малих, замулені, засмічені. 
Можна наново звести нові заводи, відбудувати 
зруйновану хату, засадити деревами зруйновану 
ділянку, а річку, яка гине, відновити практично 

неможливо. недаремно 
написала ліна костенко: 
«Ще назва є, а річки вже 
немає». 

 учні нашої школи 
мешкають вздовж дрого-
бицьких рік тисмениці та 
серету. Вони колись були 
такі чисті, що мешканці 
міста вживали з них воду. 
Щороку міська влада 
очищувала річки від на-
мулу, біля міського парку 
відпочинку люди про-
гулювалися на човнах. 
а сьогодні тисмениця і 
серет стали сиротами. 
Вони ковтають сміття і 
стічні води, які скидують 
невдячні дрогобичани у 
їх русла. ріки задихають-

ся від смороду, у них гине все живе. Діти бачать, як господарюють 
дорослі, і потім повторюють їх вчинки. ліна костенко застерігає: 

 І мертві, і живі, і ненароджені
 Нікого з вас довіку не простять.

 «Мир із богом-творцем – мир із усім створеним», - саме такими 
словами понтифіка розпочалася науково-практична конференція, 
яка проходила 23 квітня в нашій школі. це, по суті, була презентація 
проекту «Виховання екологічної духовності у школярів». учасники – 
учні старших класів. гості конференції – методисти з християнської 
етики різних районів львівської області, вчителі міст Дрогобича і 
стебника. з привітальним словом до учасників регіонального семі-
нару звернулися начальник відділу освіти петро сушко та директор 
школи лариса панькевич.

 на конференції висвітлювалися погляди на екологію у світлі 
святого письма, розкривалися традиції українського народу у став-

ленні до води, було озвучено проблеми водних ресурсів, їх охорона 
та очищення.

під час декади екологічних знань відбулося ряд інших заходів. 
учні побували на екскурсіях у лабораторіях водоканалу та очисних 
споруд. школою ініційовано та проведено екологічну акцію «пласти-
кова пляшка», під час якої зібрано близько трьох тисяч одиниць тари. 
переможцями акції стали учні 7-а та 6 –а класів. у конкурсі прислів’їв 
про воду перемогла учениця 6-б класу ірина луців, яка зібрала 59 
висловів. під час екологічної декади організовано виставку сувенірів 
із побутових відходів під назвою «сміття в умілих руках». проведено 
конференцію з біології на тему «у хворій природі не може бути здо-
рових людей», години спілкування з проблем екології. презентовано 
проект «сад моєї мрії», відбулися конкурси емблем на захист птахів і 
рослин та плакатів на екологічну тематику. у рамках тижня проведено 
захист учнівських проектів з географії про використання традиційних 
та нетрадиційних видів електроенергії та енергозбереження. а на по-
чатку травня група старшокласників вже вдруге побувала в німеччині, 
де брала участь у міжнародних проектах з екології.

Віримо, що почуте слово перетвориться в діло. бо втрачаючи красу 
навколишнього світу, губимо себе і як людей, і як етнос. а відновлюю-
чи, «спасаємося». згідно біблії, за ділами нашими нас судитимуть.

 Олександра дешева, 
вчитель християнської етики

деКада  еКОлОГічниХ  знань
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 6 травня в актовому залі нашої шко-
ли відбулося конкурсно-розважальне 
шоу «красуня-Манюня і Юний ли-
цар – 2009». організатор свята – на-
талія романів. свою заявку на участь у 
цьому конкурсі дали шестеро найгар-
ніших, найсміливіших, найталановиті-
ших учнів 2-3 класів. три Манюні і три 
лицарі брали участь у таких конкур-
сах: «представлення», «інтерв'ю», «я – 
зірка», «Дефіле у костюмах, виготов-
лених із нетрадиційних матеріалів». 
у тому, що учасники були чудово 
підготовлені, мали неперевершені 
костюми, певна річ, є велика заслу-
га батьків наших конкурсантів. на 
відмінно справилися зі своїм завдан-
ням і ведучі: кобільник Владислав, 
Василишин аня, а також кобільник 
таня у ролі чарівної Весни.

 окрасою свята були виступи 
гостей свята: ансамблю сучасного 
танцю «Free Dance», юних співачок 
Мисів Марії (2-б), ільків Марти (4-В), 
громоцької Марти (1-В), лазорко олі 
(3-а), сабат соломії (3-б).

Мабуть найцікавішим для глядачів був 
конкурс «я – зірка», де учасники демон-
стрували своє вміння танцювати, малюва-
ти, грати на фортепіано, виконувати важкі 
акробатичні трюки. отже, хто ж вони – ці 
талановиті діти?

 Красуня-манюня - 2009 
попель надійка (3-а клас)

 манюня – зірка  
Хомишин Катруся (2-б клас) 

 манюня – чарівність 
Каракевич Христинка (2-В клас)  

юний лицар – 2009
дуб артур (3-а клас) 

лицар-зірка
 добош ігор (3-а клас) -

чарівний лицар 
Грущак артур (2-б клас)  

Красуня-манюня і юний лицар - 2009

1 квітня літературний світ від-
значав ювілей - 200 років від дня 
народження великого письмен-
ника Миколи гоголя. Він наро-
дився в україні і більшу частину 
своєї творчості присвятив рідній 
батьківщині. Хоча й російською 
мовою, але геніально, реалістично 
і тепло зображував українських 
красивих дівчат і ставних паруб-
ків, любов сердечну і любов до 
роботи, пісні і танцю. 

на честь цієї знаменної дати 
10 квітня Дрогобицька загаль-
ноосвітня школа № 14 гостинно 
прийняла міський конкурс, який 
повинен був визначити найкращу 
інсценізацію уривків із відомих 
творів гоголя. усі дрогобицькі 

школи, ліцей та гімназія показали 
свою майстерність. найпопуляр-
нішими були сцени із «Майської 
ночі, або утопленої» та «ночі 
перед різдвом». скільки на сце-
ні було різних русалок і відьом, 
левків і галин, оксан і Вакул! Всі 
вони – молодці!

наша школа також вирішила 
здивувати талантами. учасники 
шкільного театру «зорина» ста-
вили уривок із «Майської ночі». 
левком був Юра галяк (10-б), пан-
ночкою турчик Вікторія (8-а), 
відьмою-мачухою - аня Васили-
шин (7-а), русалками кушнір 
Христина (10-б), колотило ілона 
(8-а), процикевич ірина (7-а), 
пруська соломія (6-В) та здерок 
Вікторія (6-г). річкові дівчата бук-
вально заворожили всіх хлопців 
у залі своїми плавними рухами 
танцю, грацією і красою (це чиста 
правда! біля мене сиділи знайомі 
і все питали, як яку русалку звуть, 
чи не маю їхніх номерів телефо-
ну. але які мобілки у…воді?!). 
Хвиля здивування пройшла по 
рядах, коли усі побачили сліди 
від кігтів на шиї панночки і щиро 
їй співчували.

Для журі було дуже важко 
зробити свій вибір і визначити 
найкращих виконавців. але, все 
ж таки, місця розподілили: перше 
місце зайняла школа №1 (з не-
перевершеним виконавцем ролі 
Хлєстакова у гоголівському «ре-

візорі), друге міс-
це - ліцей і третє 
місце друга школа 
розділила з гімна-
зією та школами 
№4 та №8.

особливу по-
дяку у підготовці 
наших учасників 
до конкурсу треба 
висловити Йосифу 
Михайловичу кар-
піну та ігорю Ми-
рославовичу качма-
рику, а вигадливим 
та оригінальним 
костюмером була 
наталія петрівна кулиняк. бажає-
мо нашим юним талантам наснаги і 
фортуни у підкоренні театральних 

підмостків, будемо раді бачити вас 
на сценах знову.

анна саган
(фото автора)

література розкриває акторські таланти
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весна у серці
Я жила десь у свому світі,
Там було тепло, все в квітках.
Та якось раптом я уздріла,
Що наближається гроза.

Вона тривала аж два роки,
А я любила ту грозу.
Я так дивилася на неї,
Вона дивилась в сторону.

Гроза пройшла в моєму світі,
Лишивши за собою слід.
Той слід – роса,
Вона далеко, та не забуду я повік.

Я не забуду, хоч вже й тепло,
Хоча вже знову є весна.
Весна така смішна й привітна
І знову квіти розсипа.

Вони ростуть і будуть цвісти.
Будуть, бо вірю я у них.
Ну а якщо гроза та прийде,
Піду я почитати книг.

Вона буде в моєму світі
Гуляти, лазити кудись.
А я сховаюсь між ті квіти
Й буду дивитись, сміючись.

Ось так. Мабуть жорстоко вийде,
Але я також не бур'ян,
Я ж теж, як люди, маю серце.
Ти це не бачив і… пропав.

 Just-little-girl

віршик без рими, при-
свячений хлопчику, який 

змінив моє життя

Ще місяць залишився,
Я бачитиму тебе ще місяць.
Ти підеш зі школи (з 9-го класу),
А я залишуся.
На цьому шляхи наші
Назавжди розійдуться.

Без рими віршик цей
(який з мене поет?!). 
Це просто слова серця,
Написані звично на папері. 
Вони присвячуються хлопчику,
який назавжди змінив моє життя.

Пробач мені, В. А., пробач за все.
Пам’ятай, я дійсно шкодую за слова, 
я шкодую навіть зараз,
що тоді казала – ні,
але я змирюся з тим,
що ти вже не повернешся ніколи.

P.S. Якщо подумаєш, то зможеш 
розшифрувати від кого послання:

       с                      S
укр. буква англ. літера

*  *  *
Прийшла весна, розтанув сніг,
І страшно стало враз довкола.
Ми ідемо, не чуючи крик
Природи брудної навколо.
Ми ідемо - дерева ростуть,
А на листі сіра пилюка:
«О, коли вже випаде дощ,
Щоб змити ненависні пута!»
І голосить живеє до нас:
«Огляніться! Що ви наробили!
І навіщо, людино, ти так
Ненавидиш мене? Я загину!»
Ми вмираємо швидше за них.
Цих квітучих, пахучих, зелених...
Ми не бачимо їхніх облич –
Замучених, сірих стражденних...
Людино! Та вже схаменись!
Ну досить усе плюндрувати!
Почуй їхній зболений крик
І почни усе шанувати!

анна саган, 11-б кл.

зима
Білі мухи налітають
І подвір’я всі вкривають.
Немов то білі килими
Покрили нашії сади.

Мороз пощипує нас в щічки,
І сніжок паде нам на повічки.
Сильний в нас вже вітерець
Та маленький морозець.

 радецька ірина, 5-Г кл.

Коли в душі народжується слово…
діамант – 

всього лиш камінь…
знаєш, так би хотіла, щоб ти був 

діамантом на моєму пальчику… так, 
так, бо саме ти є оцим дорогоцінним 
каменем для мене. уявляєш, я б носи-
ла тебе завжди на своїй руці, гладила 
б і не дозволила нікому ображати. 
а якщо б ти вдарився ненароком, я б 
притулила тебе до своїх губ і ніжно 
поцілувала… а на сонці ти б виблис-
кував усіма кольорами веселки… 

 це так прекрасно мати свій діа-
мант і опікуватися ним. Хоча… я ду-
маю, що ти б тоді став твердим… 
гарним, але бездушним… ти б не зміг 
говорити, навіть почуттів не мав би. 
а це боляче. звичайно, спочатку я б 
не помічала цього, бо мені було б при-
ємно, що ти у мене є… але потім… 
потім ти би подрапався, понищився, 
постарів… і що тоді? Відшліфувати 
тебе? зробити знову таким, як був, 
хоча й трохи меншим?! а якщо потім 
знову станеш негарним?!  

з іншого боку, ти можеш наза-
вжди залишатися гарним і молодим. 
але каменем. твердим, черствим 
і непохитним. краще загубити тебе. 
так, загубити, хоч ти й дуже багато 
для мене значиш…Можливо, комусь 
важливо, що ти такий, і тебе підбере 
хтось, почистить і відшліфує під себе. 
а я народилась не для діамантів…

  P.S.  оболонка… блиск… не для 
мене. не приваблює. тіло бреше. 
а от очі… лише очі прекрасні.

 Just one night

Проблему збереження довкілля підняли на своєму «Екологічному ярмарку» вчитель біології 
Кравців Галина Олександрівна та учні 6-В класу (класний керівник – Процикевич Галина Львівна)

На сцені наші наймолодші артисти

◄ Марта Ільків

◄ Оля Лазорко

Марта Громоцька ►

Марія Мисів ►
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ФОтО івана тихого та анни саган
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